
 

 
Rekenkamer Lelystad over het programma BAL 

RAAD ONVOLDOENDE BETROKKEN 
 

De Rekenkamer Lelystad heeft onderzocht hoe het programma BAL 
(Brandveiligheid, Asbestverwijdering en Legionellabestrijding in gemeentelijke 
gebouwen) in de jaren 2002 tot en met 2005 door de gemeente Lelystad is 
uitgevoerd. De Rekenkamer concludeert naar aanleiding van haar onderzoek dat het 
college haar keuze, om hogere eisen te stellen voor veilige ontvluchting dan het 
wettelijk minimumniveau, niet helder heeft vastgelegd. Het college heeft deze keuze 
ook niet gecommuniceerd aan de raad. De Rekenkamer heeft naar aanleiding van 
haar onderzoek een aantal aanbevelingen voor verbetering gedaan aan de raad.  
 
Het programma BAL is in 2001-2002 voorbereid en opgezet door de gemeente Lelystad 
als reactie op de cafébrand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede, de 
legionellabesmetting in Bovenkarspel en de asbestproblematiek in de eigen gemeente. De 
gemeente wilde er door middel van één totaalprogramma voor zorgen, dat de 
gemeentelijke gebouwen duurzaam veilig zijn. Bovendien vond de gemeente, dat zij een 
voorbeeldfunctie had tegenover andere eigenaren van (bedrijfs)gebouwen in Lelystad.  
 
Belangrijkste kritiekpunt van de Rekenkamer is dat de raad onvoldoende in staat is gesteld 
om te sturen, onder meer op de kosten van het programma BAL. Ook waren er 
tekortkomingen op het gebied van verantwoording en informatievoorziening aan de raad. 
Bovendien stelt de Rekenkamer vast dat niet alle doelstellingen van het programma BAL 
zijn gerealiseerd. Deze doelstellingen moesten eind 2005 zijn gehaald. Zo hebben niet alle 
gemeentelijke gebouwen, ten tijde van het uitkomen van het onderzoeksrapport van de 
Rekenkamer, een gebruiksvergunning. Deze vergunning geeft voorschriften op het gebied 
van brandveiligheid en is onder meer verplicht voor gebouwen waarin meer dan 50 
personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn.  
De Rekenkamer heeft, ondanks de geconstateerde tekortkomingen, echter niet de indruk 
dat er sprake is van bijzonder onveilige situaties in de gemeentelijke gebouwen. 
Momenteel is de situatie echter wel dat niemand - ook het gemeentebestuur niet - 
onderbouwd kan verklaren, dat alle gemeentelijke gebouwen voldoen aan de wettelijke 
eisen ten aanzien van brandveiligheid, asbest en legionella. 
 
Rekenkamer 
De Rekenkamer Lelystad is een onafhankelijk onderzoeksorgaan verbonden aan de 
gemeente Lelystad. Iedere gemeente in Nederland is verplicht om een dergelijke 
rekenkamerfunctie te hebben. De Rekenkamer Lelystad bestaat uit drie externe leden en 
wordt ondersteund door de secretaris van de Rekenkamer. Vanuit de gemeentewet heeft 
de Rekenkamer de opdracht om objectief, onafhankelijk en openbaar onderzoek 
verrichten naar het beleid en het bestuur van de gemeente. De Rekenkamer rapporteert 
rechtstreeks aan de raad. De raad geeft een politiek oordeel over de bevindingen van de 
Rekenkamer en bepaalt wat zij wil doen met de aanbevelingen van de Rekenkamer. 
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