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De Rekenkamercommissie doet 5 aanbevelingen (hier
iets verkort):

1. gericht aan de raad:
Benut, gezien de consequenties voor de lange termijn
ontwikkeling van de rioolheffing, het planvormings- en
besluitvormingsproces voor het eerstvolgende
Gemeentelijk Riolerings Plan om een dialoog te voeren
tussen het college en de gemeenteraad over de te
volgen strategie voor onderhoud en vervanging van het
rioolstelsel.

2. gericht aan de raad:
Vul de controlerende rol ten aanzien van voortgang
van de Gemeentelijk Riolerings Plan actiever in. Stel
daartoe vast op welke wijze de raad wil worden
geïnformeerd. Via:
a) een vorm van een separate voortgangsrapportage
over de maatregelen in het gemeentelijk rioleringsplan.

b) een afzonderlijke paragraaf in de reguliere Planning
& Control-stukken.
Bepaal tevens met welke regelmaat de raad
geïnformeerd dient te worden.

3. gericht aan het college:
a) Verken de potentie voor een meer kwaliteits- en
risico gestuurd vervangingenbeleid van het rioolstelsel.
b) Maak daarbij maximaal gebruik van beschikbare
rioolinspectie data en analyseer deze.
c) Leg de uitkomsten van de verkenning ter
besluitvorming aan de raad voor.

4. gericht aan het college:
Breng de basisinformatie over het rioolstelsel op orde
en controleer welke consequenties dat heeft voor de
lange termijn kostendekkingsberekeningen en pas
deze zo nodig aan. Informeer de raad hierover.

5. gericht aan het college:
Introduceer een werkwijze, waarbij het streefbeeld
voor de minimale kwaliteit van een rioolstreng op
uniforme wijze wordt vastgelegd, zowel met
betrekking tot maatstaven op individuele
toestandsaspecten als voor de streng als geheel.
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De griffie stelt voor om de aanbevelingen over te
nemen.
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