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Opzet en werking monitoring en auditing DPE Next

Geachte leden van de raad,

De afronding van het definitief ontwerp DPE Next en de realisatie van de bouw van DPE Next
moet, conform eerdere besluitvorming, worden getoetst aan de uitgangspunten zoals die zijn
geformuleerd in het bedrijfsplan DPE Next 7.0a en de door de gemeente Emmen aan het
bedrijfsplan DPE Next 7.0a gestelde eisen. De toetsing van de voortgang en realisatie van DPE
Next vraagt om een permanente adequate en efficiënte monitoring op DPE Next vanuit de
gemeente Emmen.
UNO bedrijfsadviseurs BV (UNO) is op 9 juli 2013 opdracht gegeven te onderzoeken op welke
wijze deze monitoring vanuit de gemeente op de voortgang en de realisatie van DPE Next, in
ieder geval voor de periode tot 2016, op een adequate en efficiënte wijze kan worden
vormgegeven en op welke wijze de toetsing in dit kader zou moeten plaatsvinden. Hierover
bent u per brief van 9 juli 2013 (kenmerk 13.439407) geïnformeerd.
Wij hebben op 1 oktober 2013 besloten in te stemmen met de door UNO bedrijfsadviseurs
voorgestelde opzet en werking van een continue validatie van de voortgang en realisatie van
DPE Next middels een onafhankelijk auditcommittee en het door UNO bedrijfsadviseurs nog uit
te voeren vervolgonderzoek naar de func tionaliteit van de projectorganisatie en advisering over
de werkwijze voor hét nog in te stellen auditorgaan. UNO bedrijfsadviseurs is gevraagd hier
uiterlijk 28 oktober 2013 over te rapporteren aan ons college.

Gemeente Emmen,

3 oktober 2013, blad 2

Bijgaand doen wij u ter informatie de rapportage "Opzet en werking van een continue validatie van
voortgang en realisatie DPE Next" van UNO bedrijfsadviseurs d.d. 21 september 2013 toekomen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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