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Feitenrelaas en analyse parkeergarage Westerstraat

Geachte leden van de raad,
Zoals toegezegd in de brief van 3 september 2013 (kenmerk 13.512677) en aangekondigd in het
raadsvoorstel Extra krediet Parkeergarage Westerstraat doen wij u hierbij het feitenrelaas en
de analyse met bevindingen met betrekking tot het project toekomen.
Wij hebben op 29 augustus 2013 besloten om intern een feitenrelaas op te laten stellen en
het proces van de ontwikkeling van de parkeergarage te laten analyseren en te voorzien van
een extern oordeel. Dit om in beeld te brengen hoe de situatie heeft kunnen ontstaan. Wij
menen dat inzicht in de gang van zaken nodig is om in de toekomst waar mogelijk
vergelijkbare situaties te voorkomen. Bovendien stelt dit feitenrelaas u in staat om de gang van
zaken te overzien die heeft geleid tot ons voorstel om een extra krediet ter beschikking te
stellen. Transparantie van onze zijde ten behoeve van de besluitvorming is daarbij ons
uitgangspunt.
De interne onderzoekers hebben het feitenrelaas en een analyse opgesteld. Voor het uitvoeren
van de externe beschouwing is aan de ABC Managementgroep opdracht verleend om het
feitenrelaas te toetsen op basis van hun kennis en ervaring met de aanpak van vergelijkbare
vastgoedprojecten en bouwprocessen.
Wij hebben nadrukkelijk gekozen voor een intern onderzoek. Andere bij de ontwikkeling van
de parkeergarage betrokken partijen zijn niet gehoord. Het feitenrelaas, de analyse en het
extern oordeel gaan daarmee dus over het eigen gemeentelijke handelen en ook de
aanbevelingen richten zich hierop.
Het feitenrelaas is door ons vastgesteld. Met de interne analyse hebben wij ingestemd en van
de onafhankelijke externe beschouwing hebben wij goede nota genomen.
Wij zullen ons er op beraden in hoeverre het noodzakelijk cq wenselijk is om de aanbevelingen
te vertalen in concrete acties ten aanzien van andere projecten. Wij zullen u hierover te zijner
tijd nader informeren.
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Wij vertrouwen er op u met het feitenrelaas en de analyse van voldoende informatie over het
gelopen proces te hebben voorzien.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,

