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de opdracht Evaluatie accommodatiebeleid 

 

Geachte dames en heren, 

 

In het kader van de actieve informatieplicht heb ik u laten weten:  

 

Met de SARS  en KCARS en de klankbordgroep uit de raad is een eerste versie van de 

projectopdracht besproken. 

Er wordt nu een tweede versie uitgewerkt die tegemoet komt aan de wens om tot een 

eenvoudiger en directere opzet van de evaluatie te komen. Deze opzet zal opnieuw aan 

de klankbordgroep voorgelegd worden. 

 

Deze tweede consultatie was ook mijn intentie want ik hecht zeer aan de mening en adviezen 

van de SARS, de KCARS en de vertegenwoordigers uit uw raad. Ik heb de eerste gesprekken in 

september als zeer nuttig en constructief ervaren. 

 

Echter, het heeft veel tijd en moeite gekost om tot een eenvoudiger en directere opzet van de 

evaluatie te komen. Meer tijd dan was ingeschat. Zeker omdat bij een ander proces uw raad 

duidelijke aanwijzingen had gegeven over de vorm waarin de opdracht werd gepresenteerd. 

 

Inhoudelijk zijn er ten opzichte van de in september besproken versie met de SARS, de KCARS en 

klankbordgroep geen wijzigingen opgetreden. Het is er vooral om gegaan de vraagstelling op 

het goede politieke en bestuurlijke niveau te formuleren. 

 

Daardoor werd het de keuze tussen tijdigheid en een consultatieronde. Een tweede ronde zou 

betekenen dat behandeling in de gemeenteraad pas eind januari aan de orde zou kunnen zijn. 

Voor de totale doorloop van het proces zou dit betekenen dat ook de besluitvorming in de 

zomer door de raad onder druk zou komen te staan. Dat wil ik voorkomen aangezien het proces 

reeds is vertraagd. Mede gelet op de komende gemeente brede zero base analyse en 

begrotingsopgaven die wij hebben voor 2021 is dit geen wenselijke optie. 

 

Daarom maak ik excuses voor het feit dat ik verzuimd heb de SARS, de KCARS en de 

klankbordgroep actief op de hoogte te stellen van deze moeilijke keuze. Uiteraard zal ik extra 

alert zijn op de betrokkenheid van de klankbordgroep, de SARS en de KCARS in het 

vervolgtraject. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Joke Kruit 

Raadsinformatiememo 


