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betreft

Review financiële uitgangspunten Huis van de
Stad

datum
bijlage(n)

20 juni 2017
-

Op 9 mei heeft uw raad met het voorstel ‘resultaten en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de Stad’
ingestemd. Naar aanleiding van een motie van de PvdA is er door ons de toezegging gedaan een review
te laten uitvoeren naar scenario A: Huis van de Stad. Deze richt zich specifiek op de onderliggende
aannames, uitgangspunten en risico’s.
Wij willen twee partijen betrekken bij deze review: de accountant (BakerTillyBerk) en een nog nader te
bepalen bureau gespecialiseerd in bouw(kosten)management. Met de accountant vindt op korte termijn
een gesprek plaats over de scope van zijn opdracht. Insteek vooralsnog is dat de accountant zich richt
op de procesmatige kant en op de juistheid van de vertaling van de financiële gevolgen.
Met dit schrijven willen we u graag in de gelegenheid stellen – in lijn met de motie - om input aan te
leveren op de te beantwoorden vragen. Wij stellen in ieder geval de volgende onderzoeksvragen ten
aanzien van scenario A voor, waarbij een procesmatige en inhoudelijk component is benoemd:
-

Zijn de gehanteerde uitgangspunten compleet en zijn ze valide tot stand gekomen? Zijn de
gehanteerde parameters realistisch?
Zijn de gehanteerde aannames compleet en zijn ze valide tot stand gekomen? Zijn de
gehanteerde parameters realistisch?
Is er in voldoende mate geanticipeerd op aan de orde zijnde risico’s? En welke
beheersmaatregelen dienen in het vervolg verder genomen en nader uitgewerkt te worden?

U kunt naast uw op –en aanmerkingen op de onderzoeksvragen ook uw aanvullende vragen inleveren bij
de griffie uiterlijk op vrijdag 7 juli 2017. Indien deze binnen de scope van de toezegging vallen zullen we
ze meenemen. Uiteraard zullen we u te zijner tijd rapporteren over de uitkomsten.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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