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De raad van de Gemeente Lelystad, in vergadering bijeen op 26 februari 2009

Constateert dat:
1. De rekenkamer een rapport heeft uitgebracht over de Doeltreffendheid en de doelmatigheid

van het programma BAL.
2. De rekenkamer in dat rapport o.a. aanbevelingen doet over de uitvoering, verantwoording en

controle op projecten van een omvang of complexiteit als het BAL programma.
3. Het college in een eerste reactie aan de rekenkamer aangeeft, in grote lijnen de aanbevelingen

te kunnen volgen.

Overwegende dat:
1. Het eerder genoemde rekenkamerrapport nog door de raad moet worden behandeld en niet

dient te worden vooruitgelopen op de conclusies van het rekenkamerrapport;
2. de omvang van het project verbouwing stadhuis zodanig is dat juist dit project zou vallen

onder de door de rekenkamer onder de aandacht gebrachte aanbevelingen;
3. de aanbevelingen die vooral beogen bij toekomstige projecten te komen tot een inzichtelijke

en adequate verslaglegging van grote projecten, juist voor het raadsbesluit tot renovatie van
het stadhuis zeer van belang zijn;

4. met het thans aan het college opdragen, om de aard van de aanbevelingen u ' t het
rekenkamerrapport bij het project renovatie stadhuis toe te passen, kan worden bereikt dat
t.z.t. een controle door de raad op een doeltreffende en doelmatige besteding van de uitgaven
voor dit project, goed kan worden gerealiseerd

Draagt het college op:
Bij de uitvoering van het genomen besluit betreffende de renovatie van het stadhuis, de door de
rekenkamer gedane aanbevelingen zo als opgenomen in hoofdstuk 3
"Aanbevelingen aan de raad" uit het rapport BAL te volgen in die zin dat:
1. Ten behoeve van de controlerende rol van de raad, de punten I tot en met 7 nadrukkelijk

worden betrokken bij de uitvoering en verantwoording van het project renovatie van het
stadhuis;

2. daartoe de raad onderdeelsgewijs, ten minste halfjaarlijks, middels een afzonderlijke
rapportage, die deel uit kan maken van de Burap, informeren over voortgang en
budgetverloop van het project.

En gaat over tot de orde van de dag
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