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Onderwerp
Update extern onderzoek gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties

Geachte raadsleden,
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van het externe onderzoek naar gemeentelijke
vastgoed- en grondtransacties. Tegelijkertijd geven wij u inzage in de opdrachtformulering van dit
onderzoek.
Aanleiding
Bij de recente bespreking van twee vastgoedontwikkelingen, zijnde de Kolkschool en de kavelverkoop
in Almelo Noordoost, bleek de behoefte bij zowel u, inwoners als ontwikkelaars aan meer inzicht in
gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties. In het belang van alle betrokkenen hebben wij op 3
september jl. besloten de directie opdracht te geven hiervoor een onafhankelijk, extern onderzoek te
laten doen. Hierover hebben wij u per brief geïnformeerd (Raad-1905608).
Stand van zaken
Op 10 september jl. hebben wij ingestemd met de opdracht aan KPMG Advisory N.V. (hierna KPMG)
om het externe onderzoek uit te voeren. De opdracht aan KPMG is tweeledig;
a) een onderzoek naar de relevante feiten en omstandigheden in relatie tot de vastgoedprojecten
Kolkschool en kavels Almelo Noordoost;
b) een onderzoek naar de huidige `checks & balances' in relatie tot vier kritische processen binnen
de gemeente Almelo.
Deze zorgvuldige aanpak voor de afwikkeling van het traject rondom de Kolkschool vraagt hierdoor iets
meer doorlooptijd dan de eerder door ons gecommuniceerde zes weken.
Toelichting op de opdrachtverlening
I.

Onderzoek naar de relevante feiten en omstandigheden in relatie tot de vastgoedprojecten
Kolkschool en kavels Almelo Noordoost.
Het doel van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in de relevante feiten en
omstandigheden die ten grondslag liggen aan de signalen van mogelijke onregelmatigheden in
relatie tot voornoemde twee vastgoedprojecten ten behoeve van verdere besluitvorming.
De onderzoeksperiode omvat in ieder geval de periode 2014 tot en met heden (en kan indien
gewenst nog worden aangepast). Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende
onderzoeksvragen:
1. Op welke periode in relatie tot het project Kolkschool en project kavels Noordoost
hebben de signalen van mogelijke onregelmatigheden betrekking?
2. Welke normen en beleidskaders zijn ten aanzien van betreffende vastgoedprojecten
beschikbaar binnen de gemeente Almelo?
3. Zijn er indicaties en/of signalen dat ten aanzien van de betreffende twee
vastgoedprojecten de van toepassing zijnde normen en beleidskaders niet zijn
nageleefd?
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4. Op welke manier is in de ambtelijke, de bestuurlijke en de politieke omgeving van de
gemeente Almelo de communicatie en de hieruit voortvloeiende besluitvorming rondom
de projecten Kolkschool en kavels Noordoost verlopen?
Afhankelijk van het tussenresultaat, kunnen aanvullende onderzoeksvragen luiden:
5. Wat is de aard en de omvang van de mogelijke onregelmatigheden?
6. Welke personen binnen de gemeente Almelo zijn betrokken (geweest) bij de mogelijke
onregelmatigheden c.q. zijn daarmee bekend (geweest)?
II.

Onderzoek naar de huidige `checks & balances' in relatie tot vier kritische processen binnen de
gemeente Almelo, namelijk vastgoedtransacties, kavel verkopen, grondtransacties en
verhuurtransacties.
Het doel van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in de huidige opzet en werking van de
administratieve organisatie en interne beheersing in relatie tot onderstaande vier kritische
processen binnen de gemeente Almelo zoals per 1 april 2019 belegd bij de afdeling Financiën,
Inkoop en Vastgoed in combinatie met de eenheid Adviespool:
- Vastgoedtransacties
- Kavel verkopen
- Grondtransacties
- Verhuurtransacties
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:
1. Op welke wijze zijn de vier processen ingericht?
2. Welke procesverbeteringen zijn, binnen de vier kritische processen, vanaf 2014
doorgevoerd?
3. Zijn de huidige `checks & balances' in relatie tot de processen toereikend?
4. Zijn er indicaties en/of signalen dat de huidige `checks & balances' niet worden nageleefd?
5. Wat moet er eventueel aangepast worden in de huidige processen en/of controles om
eventuele leemtes in de huidige opzet en/of werking te ondervangen?

De resultaten van beide onderzoeken worden begin november 2019 verwacht, waarna wij deze in
november met u delen.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,
de burgemeester,

F.W. van Ardenne
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