Samenvatting gesprekken fractievoorzitters over kwartaalrapportages CvE
Aanleiding
Naar aanleiding van de bespreking van de kwartaalrapportage CvE Q1-2013 in de commissievergadering BME van 13
juni 2013 is op basis van een toezegging door het college de informatiebehoefte van de raad in relatie tot de
kwartaalrapportages CvE nader besproken en afgestemd met de fractievoorzitters.

Inleiding
Op 22 oktober 2013 zijn alle fractievoorzitters uitgenodigd voor een individueel gesprek met vertegenwoordigers van
het programmabureau CvE, over de informatiebehoefte met betrekking tot CvE, de informatievoorziening middels
de kwartaalrapportages CvE en de frequentie van de kwartaalrapportages CvE. Dit met doel om de uitkomsten van
deze besprekingen te gebruiken voor de verdere verbetering en vervolmaking van de kwartaalrapportages CvE.

Gesprekspartners
Met de volgende fractievoorzitters heeft een bespreking met betrekking tot de kwartaalrapportages CvE
plaatsgevonden.
ChristenUnie
- Dhr. Huttinga ( 9 december 2013)
D’66
- Mevr. Hoogeveen (9 december 2013)
VVD
- Dhr. Scheltens ( 11 december 2013)
Drentse Ouderen Partij
- Dhr. Schoo (17 december 2013)
CDA
- Dhr. Oldenbeuving (18 december 2013)
Wakker Emmen
- Dhr. van der Weide (22 januari 2014)
Met de fractievoorzitter van de PvdA (Dhr. Wanders) heeft een korte telefonische bespreking van de
kwartaalrapportages CvE plaatsgevonden.
Ook de overige fractievoorzitters zijn uitgenodigd voor bespreking, maar hebben hier geen gebruik van gemaakt.

Bevindingen
De belangrijkste bevindingen van de gesprekken met de fractievoorzitters zijn hierna kort opgesomd:

Informatiebehoefte
Aan de invulling van de informatiebehoefte wordt volgens de gesprekspartners in de kwartaalrapportages CvE
voldoende aandacht besteed, waarbij nog wel de volgende opmerkingen worden gemaakt/aanbevelingen worden
gedaan:

De mutaties t.o.v. vorige rapportages op hoofdlijnen toelichten (indien mogelijk beeldend),
zodat duidelijk is wat er gewijzigd is ten opzichte van de vorige rapportage.

Meer toelichting op de “oranje en rode” onderdelen (dashboard) in de kwartaalrapportage CvE (en dus
hiervoor niet alleen verwijzen naar het bijlagenboek bij de kwartaalrapportage).

De stand van zaken en de ontwikkeling van de post onvoorzien, in totaliteit en onderscheiden naar project
en naar “aanwendbaarheid” (welk gedeelte van onvoorzien is voor de gemeente vrij aanwendbaar)
in kwartaalrapportage opnemen.

Zoveel mogelijk kwantitatieve in plaats van kwalitatieve gegevens / toelichting opnemen in de
kwartaalrapportages; zoveel mogelijk cijfers i.p.v. tekst.

De informatie over de inzet van de regionale werkgelegenheid indien mogelijk relateren aan de totale
werkgelegenheid.

Wijzigingen ten opzichte van oorspronkelijke Atalanta-ramingen en ten opzichte van oorspronkelijke
kredieten inzichtelijk blijven houden in de kwartaalrapportages.

De “bruto en netto aanduidingen” voor risico’s wijzigen in “risico’s vóór en nà genomen maatregelen”. Dit
dekt beter de lading en is duidelijker.

Mogelijkheid bekijken om in de kwartaalrapportage ook in te gaan op zaken die nu nog niet spelen, maar op
de langere termijn (onderscheid tussen korte en lange termijn rapportage items).
In de overleggen met de fractievoorzitters is geconstateerd dat het opnemen van “balansinformatie” met betrekking
tot CvE in de kwartaalrapportages voor de raad geen toegevoegde waarde heeft.
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Informatievoorziening
In zijn algemeenheid wordt de informatievoorziening als voldoende en toereikend beschouwd.
Door een, of meerdere fractievoorzitters worden de volgende aandachtspunten meegegeven:

Mondelinge toelichtingen op kwartaalrapportages (bijvoorbeeld in informele bijeenkomsten)
worden op prijs gesteld.

Tijdens (informele) bijeenkomsten kan de informatie beter zoveel mogelijk beeldend worden verstrekt.

Zou op prijs worden gesteld als een of enkele exemplaren van de kwartaalrapportage en het bijlagenboek bij
de kwartaalrapportage ter inzage gelegd zouden worden in de raadsleeskamer. Digitaal (via IBABS) zijn deze
stukken vanwege de omvang namelijk lastig te lezen.
Het onderscheid in de kwartaalrapportage CvE met samenvatting en dashboard in de kwartaalrapportage en een
afzonderlijk bijlagenboek voor de projectenverantwoording (achtergrond) wordt als zeer nuttig ervaren.
Ook de belangrijkste gebeurtenissen als eerste onderdeel in de kwartaalrapportage worden als zeer zinvol ervaren.
De vanaf het 3e kwartaal 2014 opgenomen risicoanalyses vanuit NARIS (matrixen) wordt als een verbetering ervaren.
Geconstateerd wordt dat de kwartaalrapportage in de afgelopen jaren verbeterd is.

Frequentie/periodiciteit
Een merendeel van de fractievoorzitters heeft aangegeven geen problemen te hebben met het voorstel om van
4 rapportages per jaar (3-maandelijks) over te gaan naar 3 rapportages per jaar (4-maandelijks).
Wel wordt aangegeven dat in geval van belangrijke tussentijdse ontwikkelingen de raad hier afzonderlijk en tijdig
over moet worden geïnformeerd. In dit kader wordt gewezen op de actieve informatieplicht van het college.
De kwartaalrapportage CvE is voor deze actieve informatieplicht niet het geëigende middel.

Emmen, 5 februari 2014.
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