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In 2010 heeft de Rekenkamercommissie (RKC) Ede onderzocht hoe de gemeenteraad wordt 
geïnformeerd over grote projecten. In dit onderzoek Besluitvaardig is gekeken hoe de raad is 
geïnformeerd over de invulling, voortgang en risico’s. De RKC concludeerde dat de 
informatie naar de raad voldoende inzicht geeft, maar dat er ruimte is voor verbetering. Met 
dit vervolgonderzoek onderzoekt de RKC wat er met de aanbevelingen van de RKC is gedaan 
sinds 2010 en of de raad nu inderdaad beter geïnformeerd wordt. 
 
Wat is er met de aanbevelingen uit 2010 gebeurd? 
De RKC ziet dat er sinds de verschijning van het rapport uit 2010 stappen zijn gemaakt om de 
gemeenteraad beter te informeren bij grote projecten, zoals de Veluwse Poort. Overbodige info blijft 
achterwege en de informatie die wel naar de raad gaat is korter en bondiger opgeschreven. 
Bovendien geeft het college in de schriftelijke informatie meer nadrukkelijk aan waar de raad extra 
op moet letten, bijvoorbeeld in de besluitvormingsfase. Ook neemt het college de raad vaker 
mondeling mee in actuele ontwikkelingen in speciale bijeenkomsten, zeker waar het gaat om 
financiële zaken en grondexploitaties. Dat dit werkt, blijkt uit de enquête waarin 25% van de 
raadsleden aangeeft dat de informatie bij grote projecten daadwerkelijk verbeterd is.  
 
Op weg naar nog betere informatie voor de gemeenteraad 
De RKC ziet dus verbetering als het gaat om de informatie die naar de gemeenteraad gaat. 
Tegelijkertijd constateert de RKC dat de hoeveelheid aangeboden informatie steeds verder 
toeneemt. De RKC waarschuwt ervoor de raadsleden niet te laten ‘verdrinken’. Ook is het voor 
raadsleden niet altijd duidelijk welke besluiten de raad in eerdere jaren heeft genomen (omdat zij 
toen nog geen raadslid waren). Het kan helpen deze besluiten - wederom - bij de stukken te voegen. 
Tot slot heeft het college van B en W er voor gekozen de raad alleen bij afwijkingen van beleid te 
informeren over de voortgang. Hierdoor kan het voorkomen dat interessante informatie voor de raad 
verborgen blijft. Het kan voor de raad ook interessant zijn om te horen welke dingen goed gaan in 
een project. 
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het onderzoek Rapport 
vervolgonderzoek informatievoorziening grote projecten staat? Bekijk dan het rapport op 
https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
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