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VERBETERING KWALITEIT BEGROTING GEMEENTE GOIRLE 
Globale uitwerking uitkomsten raadsavond 
Stellers : Kees van Rietschoten en Corné Kuijpers 

D.d. : 04-12-2017 

 

 

 
Inleiding 
Op verzoek van de auditcommissie doet de rekenkamercommissie onderzoek naar de verdere 

verbetermogelijkheden van de programmabegroting van de gemeente Goirle. Het onderzoek (Zie 

bijlage voor onderzoeksopzet) wordt ingevuld met een onderzoekstraject/verbetertraject waarbij 

nadrukkelijk de inbreng van college, raad en ambtelijke organisatie wordt verlangd om tot concrete en 

haalbare verbetervoorstellen te komen. 

 

Op 6 november 2017 heeft de rekenkamercommissie gesproken met twee ambtenaren van de 

gemeente Goirle, die betrokken zijn bij het ambtelijk overleg doorontwikkeling begroting Goirle, 

Hilvarenbeek en Oisterwijk. Doel van dit ambtelijk overleg is het verkennen van mogelijkheden om de 

structuur en inhoud van de begrotingen van deze drie gemeenten meer op elkaar af te stemmen. 

 

Op 27 november 2017 heeft de rekenkamercommissie tijdens een raadsavond gesproken met 

raadsleden van Goirle over de mogelijkheden tot verbetering van kwaliteit van de 

programmabegroting. Tijdens de raadsavond zijn  pitches gehouden (zie bijlage 1) en is aan de hand 

van vijf thema’s uitvoerig aandacht besteed aan de kwaliteit van de (digitale) begroting 2018 en de 

mogelijke verbeterpunten. De resultaten van het gesprek worden in deze per thema weergegeven, 

aan de hand van de vaste indeling: 

• Tijdens de raadsavond op 27 november bleek 

• Beeld  rekenkamercommissie 

• Verbeterpunten voor begroting 2019 

• Voorbeelden 

 

In deze notitie zijn de uitkomsten van de raadsavond globaal uiteengezet ten behoeve van bespreking 

in de auditcommissie op 6 december 2017. Naast de inhoud zal ook het vervolg en de gewenste 

uitkomst van het onderzoekstraject / verbetertraject en de rol van de rekenkamercommissie worden 

besproken waarbij tevens afstemming met de werkgroep doorontwikkeling begroting GHO wordt 

geborgd. 
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1. De begroting en de rol van de raad 
 

Tijdens de raadsavond op 27 november bleek: 

• Het gaat de raad echt om: wat willen we bereiken? 

• Bij voorjaarsnota debat over inhoudelijke issues 

• ‘Een raadslid gaat niet zelf op zoek naar financiële ruimte’ 

• Behoefte aan open gesprek in de raad over doelen (misschien verspreid over jaar) 

• Sociaal domein vraagt om andere gegevens dan we gewend waren 

• Goede voorbeelden: Breda = begroting in een oogopslag; en Hollands Kroon 

 

Beeld rekenkamercommissie 
Het beeld dat gedurende de raadsavond ontstond was:  

De raad wil zich concentreren op de vraag ‘wat willen we bereiken?  

 

Uit de pitches en de gevoerde discussie aan de hand van de stellingen kwam het beeld naar voren dat 

de begroting nog steeds een prominente rol speelt als instrument van de raad in haar kaderstellende 

en controlerende rol. De begroting is echter wel meer een hamerstuk geworden en levert nog 

nauwelijks debat op; er is ook weinig speelruimte voor de raad omdat al veel (90-95%) vastligt. Het 

debat wordt wel (meer) gevoerd bij het bespreken en vaststellen van de voorjaarsnota. 

De begroting moet verder een meer op zichzelf staand verhaal worden, geen stapeling van wijziging 

op wijziging. 

 
Verbeterpunten voor begroting 2019 
De belangrijkste genoemde verbeterpunten/denkrichtingen zijn: 

- Proces van voorjaarsnota en begroting “samenvoegen” 

- alternatieven (amendementen/moties) laten doorrekenen, raadsleden zelf zoeken naar 

financiële ruimte 

- nut en noodzaak van formele begrotingswijzigingen onderzoeken 

- strategische bijeenkomsten van de raad over thema’s (verspreid over jaar) 

- korte samenvatting met duiding van verplichte paragrafen van de begroting 
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Voorbeelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vng.nl/begroting-nieuwe-stijl-hoogeveen-is-al-in-juni-klaar 

 

  

https://vng.nl/begroting-nieuwe-stijl-hoogeveen-is-al-in-juni-klaar
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Breda: begroting in een oogopslag 

 

 
 

Hollandse Kroon; begroting in 1 oogopslag 
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Utrecht: Begroting in één oogopslag 
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2. De betrokkenheid van de burger 
 
Tijdens de raadsavond op 27 november bleek: 

• Raad wil manieren (onder)zoeken om betrokkenheid van de burger bij de begroting te 

vergroten 

• Naast panelonderzoek zoeken naar andere geschikte manieren 

• Risico van deelbelangen; hoe dit te vermijden? Bv. Veiligheidsmonitor kan een tijdsgebonden 

beeld geven door omstandigheden 

• Organiseer strategische bijeenkomsten bv. halverwege zittingstermijn raad 

• Zijn representatieve gegevens over voorkeuren van burgers te verkrijgen? 

• Andere gemeenten kennen een ‘motiemarkt’ voor burgers 

• Aandacht voor rol van de raad: komt de raad buitenspel? Of andere rol dan nu? 

• Voorbeeld: (leren van burgerparticipatie; behoefte aan demografisch onderzoek?) 

 
Beeld rekenkamercommissie 

Het beeld dat gedurende de raadsavond ontstond was:  

De raad wil burgerparticipatie bij de begroting vergroten, maar hoe doen we dat? 

 
 
Verbeterpunten voor begroting 2019 
De belangrijkste genoemde verbeterpunten/denkrichtingen zijn: 

- strategische bijeenkomsten van de raad met burgers over thema’s (verspreid over jaar) 

- oefenen met burgerparticipatievormen (participatief begroten)  

- (representatief) onderzoek naar meningen burgers  

- Maak gebruik van bronnen zoals ProDemos (naast King, waarstaatjegemeente, Coelo) 
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Voorbeelden 
Roosendaal (bewoners enquête door Het Pon) 
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ProDemos 

Begrotingen van alle Nederlandse gemeenten online: participatief begroten 
Woensdag 9 maart 2016 

Nu online: de Begrotingswijzer 
ProDemos heeft de begrotingen van alle Nederlandse gemeenten online gezet. De begroting van de 

gemeente laat zien welke inkomsten de gemeente heeft en waar het beschikbare geld aan wordt 

uitgegeven. Omdat gemeentelijke begrotingen vaak behoorlijk ingewikkeld in elkaar zitten, hebben 

burgers hier maar weinig zicht op. ProDemos vindt het belangrijk dat iedereen kan zien welke keuzes 

zijn of haar gemeente maakt. Daarom staan op www.begrotingswijzer.nl de begrotingen van alle 

Nederlandse gemeenten, zo weergegeven dat ze voor iedereen te begrijpen zijn. 

De Begrotingswijzer is ontwikkeld om burgers meer inzicht te geven in en te betrekken bij de 

gemeentelijke begroting: een van de belangrijkste onderwerpen waar de gemeenteraad een besluit 

over neemt. Bezoekers aan de Begrotingswijzer kunnen hun gemeente kiezen en zien in een 

oogopslag de belangrijkste inkomsten en uitgaven. Vanuit de hoofdposten kan worden doorgeklikt 

naar de subposten. Behalve het totaalbedrag per begrotingspost is ook te zien hoeveel geld er per 

inwoner naar de betreffende post gaat. 

Participatief begroten 

Gemeenten kunnen de Begrotingswijzer-weergave van hun begroting op hun eigen website plaatsen. 

Daarnaast is het mogelijk om de Begrotingswijzer in te zetten om inwoners actief te betrekken bij de 

begroting: ‘participatief begroten’. Inwoners kunnen dan meedenken over de financiële keuzes die 

gemaakt worden, door online alternatieve begrotingen voor te stellen en hierover in discussie te gaan. 

ProDemos 

De Begrotingswijzer is ontwikkeld door ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos 

legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen 

om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa. 

  

http://www.begrotingswijzer.nl/
http://www.prodemos.nl/
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3. De structuur van de begroting 
 

Tijdens de raadsavond op 27 november bleek: 

• Lichte voorkeur voor thematische opbouw (zoals Hilvarenbeek) 

• Politieke relevantie staat voorop voor de raad 

• Het maakt uit wat je ‘de begroting’ noemt! Dit kan helpen bij het inkorten en verduidelijken. 

• Aantal pagina’s is voor de raad niet van belang 

• Achterliggende informatie is in de organisatie beschikbaar; structuur is een vormkwestie 

(thema, programma, organisatie, taakvelden) 

• BBV geeft minimumeisen en laat ruimte voor lokale vormgeving (‘couleur locale’)  

• Paragrafen zijn moeilijk te doorgronden voor raadsleden; behoefte aan samenvatting en 

advies door auditcommissie aan de raad 

• Er zijn voldoende bronnen voor vergelijkingen tussen gemeenten (King, 

waarstaatjegemeente); en wat zeggen verschillen tussen gemeenten? 

 
Beeld rekenkamercommissie 
Het beeld dat tijdens de raadsavond ontstond was:  

De structuur van de begroting is slechts een vormkwestie. 

 

De raad stelt de inhoud, de informatiewaarde en de politieke relevantie boven de structuur van de 

begroting. Het BBV geeft de minimumeisen aan en stelt steeds meer eisen aan de inhoud onder het 

mom van uniformiteit en vergelijkbaarheid, denk aan taakvelden en beleidsindicatoren. Toch laat de 

BBV nog ruimte voor lokale vormgeving. De raad wil daar gebruik van maken en heeft een lichte 

voorkeur voor de thematische opbouw zoals die ook bij de gemeente Hilvarenbeek wordt gehanteerd. 

De verplichte paragrafen, met soms ook voorgeschreven inhoud, zijn moeilijk te doorgronden voor een 

gemiddeld raadslid. Het zijn lange teksten, ingewikkelde materie met veel techniek en weinig 

aansprekende vormgeving. 

 

Verbeterpunten voor begroting 2019 

De belangrijkste genoemde verbeterpunten/denkrichtingen zijn: 

- Begroting in een oogopslag (zie hiervoor voorbeeld Gemeente Breda) 

- Thematische opbouw van de programmabegroting 

- Korte samenvatting met duiding van verplichte paragrafen van de begroten 
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Voorbeelden 
Hilvarenbeek:  

 
 
 
Utrecht: paragraaf Weerstandvermogen:  
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4. De beleidsdoelstellingen 
 

Tijdens de raadsavond op 27 november bleek: 

• Behoefte aan helder overzicht van ambities, resultaten en kosten 

• Behoefte aan eigen karakter van gemeente Goirle in woord en  beeld 

• In beleidsnota’s is 90-95% van beleid al vastgelegd 

• Behoefte aan vindplaatsen van (eerdere) besluiten over staand beleid 

 
Beeld rekenkamercommissie 

Het algemene beeld dat gedurende de raadsavond ontstond was:  

de raad wil compacte begroting en snelle(re) toegang tot beleidsinformatie. 

 

Verbeterpunten voor begroting 2019 

De belangrijkste genoemde verbeterpunten/denkrichtingen zijn: 

- Duidelijke structuur per programma van ambitie, activiteiten en kosten 

- Betere ontsluiting van informatie over eerder genomen besluiten 

 
  



13 
 

Voorbeelden 
Hilvarenbeek; Ambitie, activiteiten, kosten 
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Utrecht , doelstellingen/effectindicatoren, activiteiten/prestatieindicatoren en kosten  
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Hollands Kroon; relatie doelstelling, activiteiten, middelen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oosterhout; Effect, activiteiten, verbonden partijen, metingen, Kosten 
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5. De toegankelijkheid en de begrijpelijkheid van de 
digitale begroting 

 

Tijdens de raadsavond op 27 november bleek: 

• Digitale begroting Goirle is stap voorwaarts en voldoet al goed 

• Digitale begroting wordt belangrijker dan boekwerk en gaat deze (binnenkort) vervangen. Zijn 

er al gemeenten met alleen digitale begroting (Hoogeveen?) 

• Paragrafen: behoefte aan (management) samenvatting; is inhoudelijk lastige materie; 

behoefte aan jaarlijks inhoudelijk advies over inhoud van de paragrafen door  auditcommissie 

aan de raad?   

• Behoefte aan meerjarig beeld: rekeningen verleden en meerjarenbegroting toekomst  

• Digitale begroting is ook (!) een kwestie van communicatie (niet alleen van presentatie van 

cijfers) 

• Vraag: heeft de gemeente voldoende ambtelijke capaciteit om volgende kwaliteitsstap te 

maken bij verbetering digitale begroting? Wellicht externe ondersteuning?  

 
 
Beeld rekenkamercommissie 

Het algemene beeld dat gedurende de raadsavond ontstond was:  

de raad wil ‘op naar digitaal!’ 

 

Uit de pitches en de gevoerde discussie aan de hand van de stellingen kwam het beeld naar voren dat 

de huidige digitale begroting in een duidelijke behoefte van de raadsleden voorziet. Het ‘papieren’ 

boekwerk wordt niet of nauwelijks meer gebruikt. Toch blijkt dat de digitale begroting 2018 naast de 

raadsleden nog niet veel wordt gevonden/geraadpleegd (30 raadplegingen). De digitale begroting, 

weliswaar niet meer dan een digitale presentatie van het boekwerk, maakt het op zich makkelijker om 

snel onderwerpen te kunnen raadplegen en door te klikken. Toch zijn er ook duidelijk wensen om de 

begroting verder te laten winnen aan informatiewaarde door de teksten in te korten, de teksten 

duidelijker en begrijpelijker te verwoorden, de lay-out te moderniseren en veel meer gebruik te maken 

van visualisaties. 

 

 

Verbeterpunten voor begroting 2019 

De belangrijkste genoemde verbeterpunten/denkrichtingen zijn: 

- Waarom nog een boekwerk? 

- Communicatiedeskundige inzetten om begroting aan te passen aan de eisen van deze tijd 
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Voorbeelden 

 

Dongen met compacte beelden :  
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Portaal Breda en Utrecht 
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BIJLAGE 1  PITCHES  VAN RAADSLEDEN OP 27 NOVEMBER 2017  

 

Pitch  

• Begroting op 1 a4 = begroting in een oogopslag 

• Behoefte aan kort overzicht van ambities / activiteiten / kosten 

• Digitaal heeft voorkeur 

• Geef burgers vrije ruimte van bv. 10% van totaal begroting om zelf in te vullen 

• Gebruik panels en andere middelen voor peiling 

 

Pitch  

• Begroting is nu een saaie opsomming van afwijkingen t.o.v. vorig jaar 

• Behoefte raad: waaraan geven we het geld uit? 

• Start de begroting eens vanaf een blanco vel i.p.v. vanuit staand beleid 

 

Pitch  

• Dik boekwerk nodigt niet uit en leidt tot vermoeidheid 

• In de begroting zijn beleid en financiën het belangrijkst 

• BBV geeft minimumvereisten 

• Begroting visueel aantrekkelijk maken 

• Behoefte aan leeswijzer en lijst van afkortingen 

• Gebruik geen min tekens 

• Op naar de digitale begroting en geen boekwerk meer 

 

Pitch  

• Waarom hebben we een begroting?  

• De raad heeft behoefte aan strategische discussie over beleid 

• Samenvoegen van discussies van voorjaarsnota en begroting 

• Organiseer strategische bijeenkomsten met discussie door de raad over hoofdlijnen 

• Idem over verbonden partijen 

• Idem over projecten 

• Sociaal domein vraagt andere gegevens dan we gewend waren 

 

Pitch  

• Maak vergelijking tussen Goirle – Hilvarenbeek – Oisterwijk 

• Begrotingen van Hilvarenbeek en Oisterwijk zijn duidelijker dan die van Goirle 

• Duidelijke beleidsindicatoren in Hilvarenbeek 

• Duidelijke paragraaf over risico’s in Oisterwijk 

• Behoefte aan duidelijke gegevens over ambities (doelen, indicatoren) 
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Pitch  

• De raad wil weten: wat willen we bereiken? 

• De raad wil weten: niet-financiële componenten ter beoordeling van cijfers 

• Bij voorjaarsnota moeten resultaten van voorgaande jaar al bekend zijn 

• Hoe bereiken we de burgers met ‘onze’ begroting?   
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Verbetering 
Programmabegroting  

15 september 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Verbetering programmabegroting 
Betreft : Onderzoeksvoorstel 
Gemeente : Goirle 
Versie  : 15-09-2017 
Steller  : Rekenkamercommissie / Corné Kuijpers 
 
 

Inleiding 
De rekenkamercommissie heeft in het verleden meerdere onderzoeken gedaan naar de 
kwaliteit van (onderdelen van) de programmabegroting van de gemeente Goirle. Op 
basis van eerder gedane aanbevelingen, de in zijn algemeenheid toegenomen (politieke) 
aandacht voor sturing en beheersing en de gewijzigde regelgeving op dit gebied (Besluit 
Begroting en Verantwoording) zijn ook de begrotingen van de gemeente Goirle in de 
loop der jaren veranderd c.q. verbeterd. Bij de begroting 2017 zijn ook stappen gezet om 
het boekwerk in digitale vorm toegankelijker te maken en de informatie op een meer 
eenvoudige wijze aan te bieden. De door de gemeenteraad/ auditcommissie gewenste 
inhoudelijke kwaliteitsslag heeft daarbij minder aandacht gekregen. Dat was voor de 
auditcommissie reden om bij de rekenkamercommissie nogmaals de behoefte aan te 
geven tot een onderzoek naar verdere verbetermogelijkheden van de 
programmabegroting en de planning & control cyclus. 
 
Het verzoek van de auditcommissie vormt de aanleiding tot het voorliggend 
onderzoekstraject/verbetertraject en de processtappen die daarbij moeten worden 
doorlopen om richting de begroting 2019 en de begrotingsuitvoering een verdere 
kwaliteitsslag te kunnen realiseren. 
 

Doel 
De doelstellingen van het onderzoekstraject/verbetertraject zijn: 

1. Inzicht geven in de kwaliteit(sbeleving) van de programmabegroting van de 
gemeente Goirle 

2. Formuleren van verbetervoorstellen voor de programmabegroting 2019 en de 
planning & control cyclus 

3. Formuleren van processtappen om de verbetervoorstellen in de 
begroting(suitvoering) 2019 te realiseren. 

 

Onderzoeksvragen 
Binnen het onderzoekstraject/verbetertraject komen de volgende onderzoeksvragen 
aan de orde: 
 
Kwaliteit van de begroting 2018 

1. In welke opzicht is de kwaliteit van de begroting  2018 (vorm, structuur, inhoud) 
verbeterd ten opzichte van 2016 en 2017? 

2. Wat zijn de belangrijkste verschillen qua informatiewaarde (vorm, structuur, 
inhoud) ten opzichte van begrotingen van andere gemeenten? 

3. In hoeverre is de begroting (digitaal) voldoende toegankelijk? 
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4. Hoe verhoudt de digitale toegankelijkheid van de begroting zich ten opzichte van 
andere gemeenten? 

 
Wensen/eisen voor verbetering van de begroting(suitvoering) 2019 

5. Welke verbeterpunten qua informatiewaarde (vorm, structuur en inhoud) wenst 
de gemeenteraad bij de programmabegroting 2019? 

6. Welke verbeteringen van de programmabegroting 2019 kan Goirle ontlenen aan 
de begroting van de directe samenwerkingspartners (Hilvarenbeek en 
Oisterwijk) of andere gemeenten? 

7. Welke verbeterpunten in toegankelijkheid wenst de gemeenteraad bij de 
programmabegroting 2019?  

8. Welke verbeterpunten wenst de gemeenteraad binnen het geheel van de 
planning & control cyclus (bestuursrapportages en jaarrekening)  in relatie tot de 
programmabegroting 2019  (consistentie, vergelijkbaarheid etc)? 

9. Op welke wijze wordt de burger betrokken bij de begroting c.q. het 
begrotingsproces 2019? 

 
Uitwerking en realisatie verbetervoorstellen 

10. Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten qua informatiewaarde? 
11. Is er overeenstemming over de concrete invulling van de verbeterpunten? 
12. Op welke wijze en welke termijn kunnen de verbeterpunten worden 

gerealiseerd? 
 

Afbakening/Reikwijdte 
Het te doorlopen traject omvat een beperkt onderzoek naar de kwaliteit van de 
begroting 2017 en 2018 en de planning & control cyclus. Er is geen sprake van een 
volwaardige check van de begrotingen aan de vereisten van de BBV.  Dit vormt immers 
al een regulier onderdeel van de accountantscontrole. 
 
Het onderzoekstraject heeft als doel een haalbare kwaliteitsslag voor de 
begroting(suitvoering) 2019 vast te stellen.  De kwaliteit van dit 
onderzoekstraject/verbetertraject en de te formuleren verbetervoorstellen is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de inbreng en medewerking van college, gemeenteraad 
en ambtelijke organisatie. De rekenkamercommissie vervult de rol van facilitator in dit 
traject. 
 
In het kader van de vergelijking met de andere gemeenten (Hilvarenbeek, Oisterwijk en 
landelijke goede voorbeelden) worden begrotingen  2016, 2017 en voor zover 
beschikbaar 2018 betrokken.  
 

Toetsingskader 
Gezien het karakter van dit onderzoekstraject/verbetertraject wordt geen uitgebreid 
theoretisch normenkader uitgewerkt. Een lichte toetsing vindt plaats aan de hand van 
de inrichtingseisen voor de programmabegroting zoals die in de BBV zijn opgenomen en 
de (invulling van) het rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording 
(commissie Depla).  
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Werkwijze 
Het onderzoekstraject/verbetertraject wordt door de rekenkamercommissie uitgevoerd 
waarbij, waar nodig, gebruik wordt gemaakt van externe deskundigheid. 
 
Het onderzoekstracject/verbetertraject omvat de volgende stappen waarbij ook de te 
betrekken actoren zijn benoemd. Het streven is om de interactie tussen gemeenteraad, 
college en ambtelijke organisatie te stimuleren met als doel samen tot het best haalbare 
resultaat te komen.  
 

 Stap Doel Planning Actoren 
1 Start Onderschrijven doel en 

aanpak traject 
13 Juni Audit comité 

2 Analyse Objectieve analyse   
2.1 Analyse Toetsing aan BBV, Rapport 

Vernieuwing begroting en 
verantwoording, 
begrotingen 2016 en 2017 

oktober/ 
november 

Rekenkamercommissie 

2.2. Analyse Toetsing aan begrotingen 
van andere gemeenten 

oktober/ 
november 

Rekenkamercommissie 

2.3 Analyse Bespreking uitkomsten 
analyse en nadere analyse  

november Rekenkamercommissie, 
Auditcomité 

3 Tussenrapportage Rapportage analyse   
3.1 Rapportage  Bevindingenrapportage 

opstellen 
november Rekenkamercommissie 

3.2 Beoordeling Beoordelen rapportage december Ambtelijke organisatie 
3.3 Vaststelling Vaststellen rapportage december Rekenkamercommissie 

4 Vernieuwing Verbeterpunten vaststellen 
en uitwerken 

  

4.1 Analyse 
verbetering 

In kaart brengen van de 
gewenste verbeterpunten: 

- Informatiewaarde (vorm, 
structuur, inhoud) 

- toegankelijkheid 
- verbetering P&C cyclus 
- Betrokkenheid burger 

december/ 
januari  

Rekenkamercommissie, 
Gemeenteraad, college, 
ambtelijke organisatie 

4.2 Uitwerking 
verbetering 

Nader uitwerken van de 
vastgestelde verbeter-
punten met aandacht voor 
overeenstemming concrete 
invulling, benodigde 
middelen, haalbare termijn 

Januari/ 
februari 

Rekenkamercommissie, 
ambtelijke organisatie 

5 Eindrapportage Opstellen en presenteren 
eindrapportage 

Februari Rekenkamercommissie 

 

Rapportage 
De op te stellen bevindingenrapportage wordt voor ambtelijk hoor/wederhoor 
voorgelegd aan de gemeentesecretaris (stap 3). Na verwerking van eventuele 
opmerkingen wordt het rapport aangevuld met de verbetervoorstellen. De complete 
rapportage wordt vervolgens voor bestuurlijk hoor/wederhoor aan het college 
voorgelegd. De reactie van het college wordt aan het rapport toegevoegd waarna het 
geheel aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 
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