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R.O.18.08 nagezonden schouwrapport

Geacht raadslid,
Op woensdag 10 februari 2021 is het rekenkamer rapport ‘Gefundeerd bouwen’, met
uitzondering van het onderdeel betreffende Avicenna, behandeld in de
raadsvergadering van de commissie ZOCS.
In het rapport heeft de rekenkamer geconcludeerd dat het college onvoldoende
inzicht in de staat van schoolgebouwen heeft omdat er voor het IHP 2020-2023 geen
herijking heeft plaatsgevonden, maar dat deze gebaseerd is op gedateerde gegevens
uit 2006/2007 (hoofdconclusie 4). Zowel tijdens het ambtelijk als het bestuurlijk
wederhoor heeft de rekenkamer geen documenten van de gemeente ontvangen die
deze conclusie ontkrachten, terwijl hier expliciet om gevraagd is.
Tijdens de vergadering op 10 februari j.l. heeft de wethouder onderwijs toegezegd om
het schouwrapport uit 2013 alsnog aan de rekenkamer te doen toekomen. Dat is
inmiddels gebeurd en de rekenkamer kan op grond van het ontvangen
schouwrapport concluderen dat dit voldoende grond biedt om hoofdconclusie 4 met
de bijbehorende aanbeveling 3 met betrekking tot het IHP van het rekenkamer
rapport in te trekken.
Wel wil ik benadrukken dat de gang van zaken rond deze nagekomen informatie het
onderzoek danig heeft belemmerd. Zoals u weet heeft het college een (wettelijke)
verplichting om alle (beschikbare) informatie in het kader van rekenkameronderzoek
terstond te overleggen. Dit is, ondanks meerdere malen aandringen in dit geval niet
gebeurd. Dat acht ik kwalijk en zeker niet voor herhaling vatbaar, temeer daar de
nagekomen informatie ook nog consequenties heeft voor de conclusies en
aanbevelingen. Ik verzoek u dan ook de wethouder onderwijs op te dragen om in
voorkomende gevallen voortaan beter te borgen dat beschikbare informatie terstond
ter beschikking wordt gesteld aan de rekenkamer.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Drs. P. Hofstra RO CIA
Directeur

