
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie griffie

Datum: april 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Rekenkameronderzoek informatievoorziening Aanpak Ring Zuid (raadsvoorstel 29 maart 2022)

Rekenkameronderzoek-informatievoorziening-Aanpak-Ring-Zuid 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Simone Steenbeek (secretaris rekenkamer), 050 367 5266, s.steenbeek@groningen.nl 

Gerd Boerema (projectmanager), 050 367 8998, gerd.boerema@groningen.nl 

Sanne Ros (bestuursadviseur), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De Rekenkamer Groningen heeft met de Noordelijke Rekenkamer onderzoek gedaan naar de 

informatievoorziening rondom Aanpak Ring Zuid. Daarbij is (o.a.) gekeken naar de manier waarop de 

gemeenteraad zowel actief als passief door het college van B&W is geïnformeerd over de keuzes en 

ontwikkelingen met betrekking tot het project- en risicomanagement rondom Aanpak Ring Zuid. Ook 

is gekeken naar de informatievoorziening aan burgers. De rekenkamer komt tot de conclusie dat de 

informatie over de opzet van de projectorganisatie ARZ, de aanbesteding van het project en de 

aanloop naar de herijking daarvan tijdig met de gemeenteraad is gedeeld, maar dat vanaf het 

moment dat het project niet volgens de planning verliep de informatievoorziening op belangrijke 

onderdelen niet adequaat was. Het college van B&W geeft in de bestuurlijke reactie op het rapport 

(p. 79 vv) aan, het niet eens te zijn met deze conclusie. Op basis van het onderzoek komt de 

Rekenkamer Groningen tot een aantal aanbevelingen. Het voorstel aan de raad is om die 

aanbevelingen over te nemen en het college opdracht te geven hiermee aan de slag te gaan. Het 

college geeft aan positief te staan t.o.v. de aanbevelingen m.b.t. de Wob.

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 

meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 

het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 

college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 

lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 100 minuten beschikbaar. Aan het begin van de sessie zal er 

kort gelegenheid zijn om vragen te stellen aan de rekenkamer. Tijdens het daarop volgende debat zal 

de maximum spreektijd per fractie ongeveer 4 minuten bedragen, exclusief interrupties. De 

voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter 

vergadering inkorten.
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Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De Aanpak Ring Zuid is een majeur project dat steeds de volle aandacht van de raad heeft gehad. 

Bovendien is het gebruikelijk om rapporten van de Rekenkamer voor bespreking te agenderen.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Aanpak-Ring-Zuid 

Nadere informatie
Website https://www.aanpakringzuid.nl/ 

Bespreking rekenkamerrapport door Provinciale Staten: 

https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/972714/Statencommissievergadering%2030-03-

2022 > agendapunt A.01.
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