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Geachte raads- en collegeleden,
Ter uitvoering van één van de amendementen op het raadsvoorstel van 18 december 2008
voor het project “Centrum-ontwikkeling / Dierenpark/Theater” (hierna: “Atalanta) is aan
Twynstra Gudde (TG) de opdracht verstrekt om de raad op het gebied van risico-management
gedurende de looptijd van het project te ondersteunen.
TG heeft het raadsbesluit van 18 december 2008 en de daaraan ten grondslag liggende
risicoanalyse beoordeeld. Ook is de eerste voortgangsrapportage (april 2009) in de
beoordeling betrokken.
Het eerste, definitieve rapport van TG is donderdag 12 november jl. besproken in de
klankbordgroep (bestaande uit één vertegenwoordiger per raadsfractie) en is op 13 november
aan de leden van raad en college toegezonden. In een begeleidend schrijven is op verzoek van
de klankbordgroep voorgesteld om over het rapport met raad en college van gedachten te
wisselen in een ingelaste vergadering van de raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie
op woensdag 25 november a.s.
De in het rapport genoemde aanbevelingen worden door het college onderschreven. Ook de
leden van de klankbordgroep onderschrijven de aanbevelingen. Het is uiteraard aan de raad
om over de inhoud van de rapportage een oordeel te geven. Een samenvatting van de
bevindingen vindt u op de eerste twee pagina’s in het rapport.
De klankbordgroep doet de suggestie het college te vragen hoe nu de aanbevelingen concreet
door het college worden uitgewerkt, waarbij per aanbeveling een tijdpad tot realisatie wordt
aangegeven. Ook wordt voorgesteld om TG de voortgang in de uitwerking te laten monitoren
ten behoeve van de raad. Het heeft naar de mening van de klankbordgroep de voorkeur om
deze voortgang terug te lezen in de periodieke kwartaalrapportages van het college aan de
raad.
Tenslotte kan de vraag gesteld worden of, en zo ja, hoe er tijdwinst kan worden gehaald in de
doorlooptijd tot aan de definitieve adviesrapportages van TG. De actualiteitswaarde moet
voor alle gremia zo groot mogelijk zijn. De klankbordgroep is van mening, dat tussen de
kwartaalrapportages van het college en het advies van TG zo weinig mogelijk tijd moet
liggen.

