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1� inleiding 

Een grondexploitatie, of grex, is de gem eentelijke boekhouding van een 

gebiedsontw ikkeling. V oorbeelden van dergelijke gebiedsontw ikkelingen zijn het 

Lau renskw artier, de K op van Z u id en N esselande. In een grondexploitatie staan de 

verw achte en gerealiseerde kosten en opbrengsten voor de duu r van de 

gebiedsontw ikkeling. Grondexploitaties kennen verschillende onderdelen zoals 

w egen, parken en stukken grond die bestem d zijn om  bebouw d te w orden m et 

w oningen, kantoren of w inkels. De gem eente koopt hiervoor grond aan, voert publieke 

w erken u it, als de aanleg van w egen en verkoopt de grond vervolgens aan de partij die 

de hu izen of kantoren gaat bouw en. H et voeren van grondexploitaties is een taak van 

het C lu ster Stadsontw ikkeling. 

 

H et ontw ikkelen van een gebied en het voeren van een grondexploitatie kent voor- en 

nadelen voor de gem eente. H et belangrijkste voordeel is dat er ru im telijke 

ontw ikkelingen gerealiseerd w orden; er kom t een nieuw e w oonw ijk, een gebied w ordt 

opgeknapt of er kom en m eer bedrijfsgebouw en. Som s verdient de gem eente aan een 

grondexploitatie. Een nadeel is dat de gem eente som s geld bij m oet leggen om  een 

gebiedsontw ikkeling m ogelijk te m aken, bijvoorbeeld in de vorm  van subsidies. Een 

ander nadeel is dat een grondexploitatie altijd risico’s m et zich m eebrengt. Zo kan het 

zijn dat er geen projectontw ikkelaar is die de bouw grond w il kopen van de gem eente. 

A ls de gem eente dan w el al publieke w erken heeft u itgevoerd, kan de gem eente veel 

kosten niet terugverdienen.  

 

Eind 2010 en begin 2011 is du idelijk gew orden dat de financiële situatie rond de 

Rotterdam se grondexploitaties sterk tegenvalt. O p 15 m aart 2011 schreef het college 

van B  en W  (hierna: het college) in een brief aan de raad dat de grondexploitaties een 

financiële tegenvaller van € 235,5 m iljoen kenden. Dit heeft de financiële positie van 

de gem eente aangetast. Daarnaast laat accountant Ernst &  Y oung zich zeer kritisch u it 

over de kw aliteit van de projectcontrole, het risicom anagem ent en de 

m anagem entinform atie.� H et totaal van de nog te m aken kosten en te realiseren 

opbrengsten van de Rotterdam se grondexploitatieportefeu ille eind 2010 is 2 m iljard 

eu ro.� In deze context is het van groot belang dat de raad op het terrein van de 

grondexploitaties voldoende invu lling kan geven aan zijn kaderstellende en 

controlerende rol. bovendien m oet de raad op de hoogte zijn van de onzekerheden die 

de hu idige grondexploitaties kennen en van de m anier w aarop het college daarm ee 

om gaat.  

1-1� inform atie- en risicom anagem ent 

O m  goede beslu iten te nem en over ru im telijke projecten is inform atie- en 

risicom anagem ent essentieel. Goed inform atiem anagem ent dient ertoe te leiden dat 

beslissers beschikken over voldoende, inzichtelijke en betrouw bare inform atie om  hun 

beslissingen te kunnen nem en. R isicom anagem ent ziet deels op het ter beschikking 
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stellen van inform atie over risico’s. Daarnaast ziet risicom anagem ent op het 

beheersen van risico’s. 

 

R isicom anagem ent kan bestaan onder andere u it het volgende:�  

�� het goed in beeld brengen van het project en de onzekerheden in het bijzonder; 

�� de projectrisico’s en het totale risicoprofiel m eenem en in de go/no go beslissing over 

een project; 

�� het beheersen van de genom en risico’s: 

�� voordat het risico zich voordoet: 

1.� het verzekeren van het risico; 

2.� contractueel vastleggen dat een andere partij het risico loopt; 

3.� m aatregelen nem en om  het risico te verkleinen; 

4.� geld opzij zetten voor als het risico zich voordoet (post 

onvoorzien of voorziening treffen). 

�� als het risico zich voordoet: 

1.� m inder w inst op het project accepteren; 

2.� “optim aliseren” van het project (het beperken van de u itgaven 

door bijvoorbeeld goedkopere bruggen te bouw en of een parkje niet 

aan te leggen of het vergroten van de inkom sten door m eer 

w oningen te bouw en); 

3.� het boeken van de extra u itgaven op de post onvoorzien; 

4.� het aanspreken van een specifieke voorziening in de 

grondexploitatie voor dit risico; 

5.� het aanspreken van een algem ene voorziening; 

6.� geld vrijm aken u it de reserves of op een andere m anier om  het 

verlies af te boeken. 

�� het heroverw egen van bestaande projecten aan de hand van nieuw e inzichten over 

risico’s en het totale risicoprofiel en het m eenem en van deze inzichten bij 

beslissingen over nieuw e projecten.  

  

A ls de gem eenteraad of het college ervoor kiest om  risico’s te nem en, en dat doen ze 

per definitie bij een grondexploitatie, dan is het van belang dat zij w eten hoe 

om gegaan w ordt m et deze risico’s; w elke voorzorgsm aatregelen zijn er genom en, en 

w at zijn de gevolgen als het risico zich daadw erkelijk voordoet? V oor de gem eenteraad 

is het van groot belang dat hij w eet w elke onzekerheden de grondexploitaties kennen 

en hoe het college het risicom anagem ent heeft ingericht. De raad heeft im m ers een 

kaderstellende rol. H ij bepaalt w at nu  u itgegeven m ag w orden m aar hij m oet ook 

bepalen w elke risico’s acceptabel zijn. B ij dat type beslu iten zu llen de 

(m aatschappelijke) opbrengsten van een project en de m ate w aarin de financiële 

positie van de gem eente het toelaat om  tegenvallers op te vangen een grote rol spelen.  

 

O m  een goed beslu it te nem en over nieuw e en bestaande projecten, m oet de raad 

voldoende inform atie hebben om  dergelijke beslu iten te kunnen nem en. De raad m oet 

w eten w at de projectrisico’s zijn, w at het totale risicoprofiel is en hoe de risico’s 

beheerst w orden. H ierbij gaat het niet alleen om  zogenaam de risicogebeu rtenissen als 

“bodem verontreiniging w ordt ontdekt”, m aar ook om  aannam es die w orden gedaan 

binnen een grondexploitatie. V an w elke grondprijs, prijs voor engineeringskosten, 
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rente percentage is u itgegaan en w aarom ? A ls de prijs w aarvoor de grond verkocht zal 

w orden, heel voorzichtig geraam d is, is het risico dat de grond niet voor deze prijs 

verkocht zal w orden klein. A ls het financiële plaatje bij een project er op gebaseerd is 

dat de vraag naar grond binnen een half jaar aan zal trekken, dan is dit belangrijke 

inform atie voor de raad. A ls de raad dit niet w aarschijnlijk acht, is dat belangrijk voor 

het beslu it om  w el of niet m et het project te gaan beginnen.  

 

O m  goede beslu iten te kunnen nem en is het van belang dat de raad kan vertrouw en 

op de hele keten van inform atievoorziening en risicom anagem ent. Figu u r 1.1 laat deze 

keten zien.  
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Bovenstaande figu u r laat de belangrijkste stappen zien in de keten van 

inform atievoorziening en risicom anagem ent. Inform atie over de individuele 

grondexploitaties w ordt binnen het C lu ster Stadsontw ikkeling verzam eld. H ieru it 

w ordt algem ene inform atie op een geaggregeerd niveau  opgesteld. H ierbij kan m en 

denken aan risicoanalyses en interne kw artaalrapportages. Deze geaggregeerde 

inform atie en belangrijke inform atie over specifieke projecten w ordt via de 

bestu u rsdienst aan het college aangeboden. H et college m aakt hieru it vervolgens een 

selectie die het aan de raad aanbiedt. De belangrijkste periodiek terugkerende stukken 

voor de raad zijn de “M onitor Grote Projecten” en de jaarrekening. Daarnaast krijgen 

raad en college incidenteel stukken over specifieke projecten.  

 

V oor de inform atievoorziening aan de raad is de kw aliteit van de hele keten van 

inform atievoorziening en risicom anagem ent van belang. O p projectniveau  m oeten de 

verw achte inkom sten, u itgaven, aannam es en de risico’s die hierbij spelen goed in 

beeld zijn gebracht. Deze dienen betrouw baar te zijn en op een ju iste m anier 

gecom m uniceerd te w orden m et het strategische niveau  binnen de am btelijke 
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organisatie. V ervolgens dient daar een selectie plaats te vinden, zodat via de 

bestu u rsdienst en het college de raad w ordt voorzien van voldoende betrouw bare en 

bru ikbare inform atie.  

1-2� problem en m et de Rotterdam se grondexp loitaties 

In het verleden w aren de grondexploitaties een betrouw bare bron van inkom sten voor 

de gem eente. A ls risico’s zich voordeden betekende dat hoogu it dat er iets m inder 

w inst overbleef. De laatste jaren is dit drastisch veranderd. De grondexploitaties zijn 

geen inkom stenbron m eer voor de gem eente. Sterker, de gem eente m oest vorig jaar 

m iljoenen u it de algem ene m iddelen halen om  tekorten u it de grondexploitaties op te 

vangen. 

 

In zijn brief van 15 m aart 2011 stelt het college dat de w aardeverm indering van € 235,5 

m iljoen, het gevolg is van de econom ische crisis. De crisis heeft veel veranderd op het 

vlak van de gebiedsontw ikkelingen. T ot vrij recent kon de gem eente aanbodgericht 

w erken; elke w oning of w erklocatie w erd afgezet. T egenw oordig is er m aar een 

beperkte vraag en is er geen m arkt voor alle gronden die in ontw ikkeling genom en 

zijn. U it onderzoek van Deloitte blijkt dat N ederlandse gem eenten in totaal een 

tegenvaller hebben van € 2,4 à € 3 m iljard, doordat zij te veel aanbodgericht hebben 

gew erkt.�  

 

Er zijn diverse onderzoeken gew eest naar de grondexploitaties van de gem eente 

Rotterdam  die aanleiding geven tot zorg over de m anier w aarop de gem eente 

verw achte inkom sten, u itgaven en risico’s in kaart heeft en om gaat m et de risico’s. De 

accountant heeft zich bij de herijking van 9 m aart 2011 zorgelijk u itgelaten over de 

beheersorganisatie van het voorm alige O BR . M et deze herijkingen w orden de 

herzieningen van de grondexploitatieportefeu ille van eind 2010 en begin 2011 bedoeld. 

De zorgen hadden m et nam e betrekking op het projectportfoliom anagem ent, 

risicoanalyses en risicom anagem ent en de m anagem entinform atie.� H et C lu ster 

Stadsontw ikkeling heeft inm iddels aangekondigd dat het m aatregelen gaat nem en om  

beter om  te gaan m et grondexploitaties. O p dit m om ent is echter nog ondu idelijk w at 

deze m aatregelen inhouden en of die voldoende zu llen zijn om  de problem atiek rond 

de grondexploitaties het hoofd te bieden.  

1-3� leesw ijzer 

H et volgende hoofdstuk gaat in op de doel- en vraagstelling van dit onderzoek naar 

grondexploitaties. V ervolgens w ordt beschreven hoe het onderzoek is opgezet en hoe 

het w ordt georganiseerd.  

2� doel- en vraagstelling 

2-1� inleiding 

N a de herijking leeft de vraag: “is het hu idige beeld dat de gem eente van de 

grondexploitaties heeft, ju ist?” V oordat deze vraag om gezet kan w orden in een 

onderzoeksvraag is het van belang om  te w eten hoe deze vraag opgevat dient te 

w orden. 
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In eerste instantie zou  m en deze vraag kunnen vertalen in: “zijn de geraam de kosten 

en opbrengsten in de grondexploitaties zodanig dat de u itgaven en inkom sten die 

gerealiseerd zu llen w orden gelijk zijn aan de geraam de bedragen?” O m dat de 

toekom st per definitie onzeker is, is de kans u iterst klein dat de u iteindelijk 

gerealiseerde opbrengsten en u itgaven gelijk zu llen zijn aan de geraam de bedragen. 

Een belangrijke vraag is dan of het college aan de gem eenteraad een goed beeld van de 

kosten, opbrengsten en risico’s heeft gegeven. H oe groot is de kans dat een negatief 

scenario zich voordoet en w at zijn dan de gevolgen? Z ijn de belangrijkste 

kostenposten en risico’s in beeld? W erkt m en bij het opstellen van de grondexploitatie 

m et reële aannam es?  

 

B ij het beantw oorden van deze vragen is het ook van belang w anneer m en vindt dat 

de kosten goed in beeld zijn gebracht. H ierbij kan het Beslu it begroting en 

verantw oording provincies en gem eenten (hierna: BBV ) houvast bieden. H et BBV  is 

echter niet voldoende specifiek om  als enige m aatstaf te dienen. H et BBV  laat ru im te 

over om  op diverse m anieren de raad van inform atie te voorzien en bepaalt 

bijvoorbeeld niets over de m anier w aarop risico’s in de m onitor grote projecten 

m oeten w orden beschreven. De kernvraag is daarom  niet of de inform atievoorziening 

conform  BBV  is, m aar of de raad voldoende inform atie heeft om  keuzes ten aanzien 

van de grondexploitatie en de bijbehorende risico’s te m aken. H et BBV  en andere 

standaarden kunnen daarbij een handvat zijn. Daarnaast is bijvoorbeeld ook van 

belang of de kennis van tegenvallers gebru ikt is om  nieuw e tegenvaller te voorkom en. 

O ok is het hierbij van belang om  aan raadsleden te vragen of zij, naar hun m ening, 

voldoende inzicht in de grondexploitaties krijgen om  keuzes te m aken ten aanzien 

van deze grondexploitaties. H ebben zij voldoende zicht op de voordelen van 

gebiedsontw ikkelingen, de kosten, de risico’s en de m ate w aarin de gem eente die 

risico’s kan opvangen?  

2-2� doelstelling 

M et dit onderzoek beoogt de rekenkam er: 

a� Inzicht te geven in en een oordeel te vellen over de m anier w aarop de diensten en 

het college het proces van inform atievoorziening en risicom anagem ent hebben 

ingericht en over de m ate w aarin degene die beslissingen neem t, beschikt over 

kw alitatief en kw antitatief voldoende inform atie. 

b� Inzicht te geven in en een oordeel te vellen over de m ate w aarin de raad, gezien 

zijn hu idige betrokkenheid bij grondexploitaties, de m ogelijkheid heeft om  

invu lling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol.  

 

B ij de betrokkenheid van de raad w ordt nader aandacht besteed aan de volgende type 

beslissingen: 

�� beslissingen over het starten van nieuw e grondexploitaties; 

�� beslissingen over het aanpassen of stoppen van bestaande grondexploitaties als 

risico’s zich voordoen of als de kans daarop sterk is toegenom en; 

�� form u leren van u itgangspunten die bij grondexploitaties gehanteerd w orden. 

 

T en aanzien van de inform atie die de raad krijgt over de grondexploitaties zal in het 

bijzonder aandacht w orden besteed aan de m anier w aarop de raad geïnform eerd 

w ordt over onzekerheden. W elke u itgangspunten ten aanzien van die onzekerheden 

zijn gehanteerd binnen de grondexploitaties? Gaat het hierbij om  reële aannam es en 

heeft de raad voldoende inzicht in de m ate w aarop de gehanteerde aannam es onzeker 

zijn?  
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2-3� onderzoeksvragen 

De centrale vragen in het onderzoek lu iden: 

a�W aarborgt de m anier w aarop de diensten en het college het proces van 

inform atievoorziening en risicom anagem ent hebben ingericht en de m anier 

w aarop dit functioneert, dat de inform atie aan de hand w aarvan beslissingen 

over grondexploitaties w orden genom en, kw alitatief en kw antitatief voldoende 

is? 

b�B iedt de m anier w aarop de raad form eel en in de praktijk betrokken is bij 

grondexploitaties voldoende m ogelijkheid om  invu lling te geven aan zijn 

kaderstellende en controlerende rol?  

 

De centrale vraag is u itgew erkt in de volgende deelvragen: 

V raag a: 

1� Is het risicom anagem ent van grondexploitaties adequaat? 

2� Is de bestu u rlijke inform atievoorziening zo dat degenen die beslissen over 

grondexploitaties, tijdig over voldoende kw antitatieve en kw alitatieve inform atie 

beschikken om  een afgew ogen beslissing te kunnen nem en?  

3� O p basis van w elke inform atie neem t de raad beslissingen ten aanzien van 

grondexploitaties?  

4� Is de inform atie die de raad krijgt, kw alitatief en kw antitatief voldoende om  

invu lling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol? 

 

V raag b: 

5� O p w elke m om enten is de raad betrokken bij grondexploitaties? 

6� W elke bevoegdheden heeft de raad ten aanzien van grondexploitaties? 

7� W elke betrokkenheid is nodig om  voldoende invu lling te geven aan de 

kaderstellende en controlerende rol en is de raad nu  voldoende betrokken? 

 

O p dit m om ent verandert er veel binnen het C lu ster Stadsontw ikkeling. B ij het 

beantw oorden van de bovenstaande vragen zal de rekenkam er ook steeds 

onderzoeken of de eventuele aanpassingen die het C lu ster Stadsontw ikkeling op dat 

terrein w il doorvoeren in opzet adequaat zijn.  

2-4� norm en 

In het onderzoek zal de rekenkam er norm en hanteren ter beoordeling van de 

inform atievoorziening en het risicobeheersingsproces rondom  de grondexploitaties. 

De rekenkam er baseert zich onder andere op het BBV  en de Rotterdam se Standaard 

voor projectm atig w erken (RSPW ), andere norm en zoals die onder andere zijn 

vastgelegd in landelijke en lokale w et- en regelgeving en de ratio achter deze norm en. 

V oor het invu llen van bovenstaande norm en zal ook naar de inform atievoorziening en 

het risicom anagem ent in enkele andere steden gekeken w orden. A anvu llend zu llen 

w ij norm en toepassen die voortvloeien u it professionele opvattingen en relevante 

norm en die de rekenkam er in eerdere onderzoeken heeft gehanteerd. B ij de nadere 

u itw erking van het norm enkader zal de rekenkam er gebru ik m aken van een 

expertpanel. Dit expertpanel zal bestaan u it Rotterdam se raadsleden, am btenaren en 

anderen deskundigen. 

 

De deelvragen 3, 5 en 6 zijn puu r beschrijvend. H ierbij w ordt niet getoetst aan een 

norm . H ieronder volgen enkele norm en die bij de overige vragen gehanteerd w orden. 
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1 H et risicom anagem ent van grondexploitaties is adequaat. A an deze norm  w ordt 

invu lling geven door aan te slu iten bij norm en die voortvloeien u it veel gehanteerde 

risicom anagem ent m odellen zoals het ‘Enterprise R isk M anagem ent – Integrated 

Fram ew ork’ (ER M F)�, ISO  31.000 en de R ISM A N -m ethode�. O nder andere: 

�� H et college geeft, bijvoorbeeld m et behu lp van scenario’s, aan hoe zeker de 

gehanteerde aannam es zijn en w at de gevolgen voor het project zijn als bepaalde 

scenario’s zich voordoen.  

�� De gem eente m onitort actief de risico’s (die zich voor hebben gedaan) en heeft 

deze kennis ten aanzien van onzekerheden in de boekhouding, 

m anagem entinform atie en inform atie voor de gem eenteraad verw erkt. 

�� De risico’s zijn eendu idig in kaart gebracht. 

�� De risico’s w orden afzonderlijk en in hun totaliteit eendu idig in beeld gebracht. 

�� De relatie tu ssen risico en de m anier w aarop er m et dit risico om gegaan w ordt is 

logisch. 

�� In het geval dat risico’s m et een grote om vang zich openbaren, w ordt de raad 

tijdig op de hoogte gebracht en w orden, indien nodig, tijdig m aatregelen genom en 

om  (verdere)overschrijdingen te voorkom en.  

 

2 De bestu u rlijke inform atievoorziening is zo dat degenen die beslissen over 

grondexploitaties, tijdig over voldoende kw antitatieve en kw alitatieve inform atie 

beschikken om  een afgew ogen beslissing te kunnen nem en. V oor de invu lling van 

deze norm  m aakt de rekenkam er gebru ik van norm en die voortvloeien u it algem ene 

standaarden ten aanzien van taken, bevoegdheden en adm inistratieve organisaties. 

O nder andere: 

�� De gehanteerde aannam es zijn realistisch. 

�� De financiële boekhouding is conform  BBV . 

�� H et college heeft toegelicht hoe het tot aannam es is gekom en. Deze toelichting is 

aannem elijk en slu it aan bij de m anier w aarop andere gem eenten tot vergelijkbare 

aannam es zijn gekom en. 

�� De aannam es zijn up to date.  

�� H et college stelt de verw achting ten aanzien van kosten en inkom sten periodiek 

bij op basis van recente gegevens. 

�� De inform atie is voldoende volledig. 

 

4   De inform atie die de raad krijgt, is kw alitatief en kw antitatief voldoende om  

invu lling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol. V oor het concretiseren 

van deze norm  w orden onder andere antw oorden van raadsleden op de vraag of zij 

voldoende in staat zijn om  keuzes te m aken ten aanzien van grondexploitaties 

gebru ikt. 

 

7 De m anier w aarop de raad betrokken is bij grondexploitaties is zo dat hij voldoende 

invu lling kan geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol. 

B ij het invu llen van deze norm  baseert de rekenkam er zich op de w ettelijke norm en 

over de rol van de raad en de u itleg die hieraan in literatu u r en parlem entaire stukken 

w ordt gegeven. Daarnaast zal de rekenkam er verschillende raadsleden vragen hoe zij 

vinden dat er invu lling gegeven zou  m oeten w orden aan hun rol als 
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volksvertegenw oordiger. Dit zal ook vergeleken w orden m et de situatie in andere 

gem eenten.  

3� onderzoeksaanpak 

O m  de diverse deelvragen te kunnen beantw oorden, zal de rekenkam er verschillende 

onderzoeksm ethoden hanteren. Dit onderzoek bestaat u it casusonderzoek naar 

verschillende grondexploitaties en een generiek deel naar risicom anagem ent en 

bestu u rlijke inform atievoorziening in het algem een. Per vraag w ordt aangegeven aan 

de hand van w elke onderzoeksm ethoden deze beantw oord zal w orden. 

 

V oor vraag a w ordt de kw aliteit van de inform atievoorziening en het 

risicom anagem ent bestudeerd. H iervoor vindt zow el een studie plaats op portefeu ille 

niveau  als op projectniveau . De bestudering op projectniveau  behelst een onderzoek 

naar enkele grondexploitaties. O p portefeu illeniveau  w orden de rapportages (inclu sief 

risicorapportages) over alle grondexploitaties bestudeerd. De bestudering van de 

individuele grondexploitaties, de casussen is hieraan gelinkt. Daarbij gaat het om  de 

vraag hoe de aannam es over de individuele grondexploitaties w orden gem aakt, hoe 

deze inform atie w ordt vastgelegd op projectniveau  en hoe deze inform atie vervolgens 

w ordt geaggregeerd op portefeu illeniveau . 

  

O m  een goed beeld te krijgen van de risico’s die zich voor kunnen doen binnen 

grondexploitaties, w orden zo divers m ogelijke casussen geselecteerd. De 

selectiecriteria die de rekenkam er hierbij hanteert zijn:  

�� binnenstedelijke locaties en een u itleglocatie (w eiland dat bebouw d w ordt); 

�� locaties w aarbij de nadruk ligt op verschillende functies; 

�� projecten aan de noordelijke als de zu idelijke kant van de M aas; 

�� langlopende en m eer recente projecten; 

�� projecten die in m eer en m indere m ate in de bestuu rlijk belangstelling staan. 

 

N aast de analyse van de casussen zal ook gebru ik gem aakt w orden van: 

�� literatu u rstudie; 

�� vergelijking m et andere gem eenten; 

�� bevindingen en achterliggende docum enten van de interne accountant, de A udit 

Services Rotterdam  (A SR) en de externe accountant; 

�� interview s m et  

�� raadsleden; 

�� am btenaren die zich bezighouden m et grondexploitaties (o.a. planeconoom  en 

projectm anager), risicom anagem ent en inform atie m anagem ent (am btenaren 

betrokken bij o.a. planning &  controlecyclu s en m onitor grote projecten); 

�� accountant; 

�� verantw oordelijk w ethouder; 

�� externe deskundigen; 

�� docum entanalyse van gem eentelijke docum enten; 

�� voorgaande onderzoeken naar de Rotterdam se grondexploitaties;  

 

V oor vraag b, de deelvragen 5, 6 en 7 zal de volgende m ethode gehanteerd w orden.   

V raag 5: O p w elke m om enten is de raad betrokken bij grondexploitaties? 

�� bestudering van raadsvergaderingen; 

�� bestudering van docum enten voor de raad en beslu iten; 

�� interview s m et raadsleden en betrokken am btenaren. 
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V raag 6: W elke bevoegdheden heeft de raad ten aanzien van grondexploitaties? 

�� analyse landelijke en Rotterdam se w et- en regelgeving; 

�� literatu u rstudie. 

 

V raag 7: W elke betrokkenheid is nodig om  voldoende invu lling te geven aan de 

kaderstellende en controlerende rol en is de raad nu  voldoende betrokken? 

�� literatu u rstudie over de rol van de gem eenteraad; 

�� analyse landelijke en Rotterdam se w et- en regelgeving; 

�� expertpaneldiscussie; 

�� vergelijking m et andere gem eenten; 

�� het onderzoek dat voor het beantw oorden van vraag 5 en 6 is gedaan.  

4� organisatie, p lanning en procedu re van h et onderzoek 

4-1� organisatie  

H et onderzoek zal w orden u itgevoerd door ingehuu rde deskundigen en de volgende 

m edew erkers van de Rekenkam er Rotterdam : 

 

�� m evrouw  Evelien van R ij; 

�� m evrouw  Y im an Fung;  

�� m evrouw  N icole K u ijpers; 

�� de heer C ozijnsen (stagiair);  

�� de heer Ed Elferink (projectleider). 

4-2� p lanning en procedu re 

De u itvoering van het onderzoek start najaar 2011. De bevindingen en conclu sies 

zu llen in een conceptonderzoeksrapport w orden vastgelegd. De rekenkam er stelt de 

betrokken diensten in de gelegenheid hierop te reageren. H iertoe zal de conceptnota 

van bevindingen voor am btelijk w ederhoor w orden aangeboden aan deze diensten.  

 

N a verw erking van de reacties stelt de rekenkam er een bestu u rlijke nota op. Daarin 

presenteert de rekenkam er de voornaam ste conclu sies van het onderzoek. O ok kan zij 

daarin aanbevelingen opnem en. De bestu u rlijke nota zal, m et de nota van 

bevindingen als bijlage, voor w ederhoor aan het college  w orden voorgelegd. De 

reacties w orden, sam en m et het naw oord van de rekenkam er, in de definitieve 

bestu u rlijke nota opgenom en. De bestu u rlijke nota en de nota van bevindingen 

vorm en sam en het gehele onderzoeksrapport. Dit zal in het voorjaar van 2012 aan de 

raad w orden aangeboden. 


