
Advies Auditcommissie

Datum : 14 april 2021
Onderwerp : Advies inzake proces Ombuigingen 

  Ten behoeve van de raadsvergadering van 19 april 2021

Geachte leden van de gemeenteraad,

Aan de Auditcommissie is ingevolge de Verordening op de Auditcommissie Koggenland 
gevraagd een advies aan de gemeenteraad van Koggenland uit te brengen over de gevolgde 
procedure rond de Ombuigingen. 
Het advies zou een antwoord moeten geven op de vraag of de gehouden 
informatiebijeenkomsten en presentaties en de uitkomsten van de onderzoeken van 
Moventum en Berenschot voldoende informatie hebben gegeven om een goed afgewogen 
oordeel te kunnen vormen door de raad over het raadsvoorstel Ombuigingen. Anders gezegd: 
kan geconcludeerd worden dat de raad met dit proces haar kaderstellende en controlerende 
rol naar behoren heeft kunnen uitvoeren. 
De Auditcommissie beperkt zich in haar advies tot een ‘technische’ beoordeling en zal zich 
vanzelfsprekend onthouden van inhoudelijk politieke uitspraken. 

Hieronder treft u de getrokken conclusies en het advies aan.

Beoordeling doorlopen proces Ombuigingen
De Auditcommissie heeft het proces inzake de Ombuigingen, resulterend in het raadsvoorstel 
dat u in de raadsvergadering van 19 april ter vaststelling wordt aangeboden, beoordeeld aan 
de hand van de volgende vijf criteria: 

- Leesbaarheid/consistentie
- Geboden alternatieven
- Disclaimers, 
- Risico’s 
- Inbreng raad

Aan de hand van deze vijftal criteria zijn de volgende conclusies getrokken:

- Leesbaarheid en Consistentie
De Auditcommissie heeft geconcludeerd dat er sprake is van een goede leesbaarheid en 
consistentie in de aangeboden stukken. In het voorliggende raadsvoorstel is het doorlopen 
proces met de geboden informatie en inbreng vanuit de raad goed verwoord en het is prettig 
leesbaar. 

- Geboden alternatieven 
De raad heeft naar het oordeel van de Auditcommissie op de eerste versie met verschillende 
geboden opties voldoende ruimte gekregen om haar input te geven en nadere vragen te 
stellen. Door beantwoording van deze vragen en daaropvolgend het uitgewerkte voorstel is 
een goede verdiepingsslag mogelijk gemaakt. 
Er zijn geen alternatieven aangeboden in het voorstel door het college. De ruime 
mogelijkheden tot input en het feit dat tijdens de bijeenkomsten geen andere denkrichtingen 
zijn aangedragen is dit feit voor de commissie geen beletsel gevonden.  

- Disclaimers en Risico’s
Naar het oordeel van de Auditcommissie hebben de risico’s en disclaimers een goede, 
duidelijke plek gekregen. Dit ondersteunt de raad bij haar controlerende rol. 
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- Inbreng raad
De Auditcommissie is positief gestemd over de inbreng van de raad in het gevolgde proces. 
De raad is stapsgewijs meegenomen en de fracties zijn in staat gesteld hun 
bezuinigingsvoorstellen of –richtingen aan te dragen. De raad heeft voldoende ruimte 
gekregen om vragen te stellen. Door de beantwoording van vragen die bij de raad lopende 
het proces naar voren zijn gebracht en de verwerking ervan in het uitgewerkte voorstel is 
een goede verdiepingsslag mogelijk gemaakt. 

Met het aanbieden van het raadsvoorstel Ombuigingen wordt de raad het eindresultaat voor 
de inhoudelijke beoordeling aangeboden. Het doorlopen proces, leidend tot dit eindresultaat, 
is door de Auditcommissie concluderend als positief en constructief ervaren. 

Eindconclusie en Advies 
De eindconclusie van de Auditcommissie is dat met het doorlopen proces de raad een goed 
afgewogen oordeel kan vormen over het raadsvoorstel Ombuigingen. Met dit proces heeft de 
raad haar kaderstellende en controlerende rol naar behoren kunnen uitvoeren.

De commissie adviseert de gemeenteraad dan ook ingeval er in de toekomst een soortgelijke 
complexe kwestie aan de raad wordt voorgelegd, zij voorafgaande aan het 
besluitvormingsproces  een zelfde –stapsgewijs- proces vaststelt.

Namens de Auditcommissie Koggenland,

Mw. K. van der Gaast
Voorzitter 
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