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Geachte heer Te Hennepe, 

 

Naar aanleiding van de beeldvormende behandeling van de reactie van de stuurgroep en het 

college op onze rekenkamerbrief donderdag 15 januari aanstaande, hebt u vragen gesteld aan 

de rekenkamercommissie (hierna: rekenkamer).   

 

Voordat de rekenkamer tot beantwoording over wil gaan, wil zij benadrukken dat zij bij 

onderzoeken toegang heeft tot alle stukken die op een onderzoek betrekking hebben, ook de 

niet-openbare stukken.  

 

U refereert in uw vragen aan een tweetal stukken, te weten: 

• Rapport DTZ: Advies A18 bedrijvenpark (3 april 2014) 

• Analyse Deloitte: afspraken SOK bedrijventerreinen (17 maart 2014) 

Vraag SP 1: Heeft de rekenkamercommissie kunnen beschikken over genoemde documenten (die 

beide dateren van voorjaar 2014, dus ruimschoots voor uitbrengen van de rekenkamerbrief over het 
bedrijventerrein)?  

De analyse van Deloitte is ons ter beschikking gesteld en de inhoud hiervan is betrokken bij 

het opstellen van de rekenkamerbrief.  Dit in tegenstelling tot het rapport van DTZ. Uit de aan 

de rekenkamer ter beschikking gestelde notulen van de vergaderingen van de stuurgroep was 

gebleken dat dit rapport bestond maar door het college van b&w van de gemeente 

Doetinchem als geheim was aangemerkt (zie raadsmededeling 2014-43 d.d. 29 april 2014).  

  

Vraag SP 2: Als de rekenkamercommissie niet over deze documenten heeft kunnen beschikken, wat is 

daarvoor volgens de commissie de oorzaak / achtergrond?  

Deze vraag is in het voorgaande beantwoord. 

Vraag SP 3: De rekenkamercommissie kan inmiddels van de documenten kennisnemen. Kan en wil de 

rekenkamercommissie op korte termijn en bij voorkeur voor de eerstvolgende beeld- of 
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meningsvormende bespreking van de rekenkamerbrief benoemen of met deze extra informatie andere 
of anders geformuleerde aanbevelingen zouden zijn gegeven? 

De rekenkamer heeft inmiddels kennisgenomen van de inhoud van het DTZ-rapport. Op basis 

hiervan is de rekenkamer tot de conclusie gekomen dat zij niet tot andere of anders 

geformuleerde overwegingen zou zijn gekomen wanneer zij eerder kennis had genomen van de 
inhoud van dit rapport.  

Het DTZ-rapport sterkt de rekenkamer in haar overweging om een second opinion in 

opdracht van de raad of gemeenteraden uit te voeren. Zoals uit de overwegingen in de 

rekenkamerbrief valt af te leiden, houdt een dergelijke second opinion meer in dan alleen een 

oordeel over de actueel gehanteerde uitgifteprijzen.  

 

 

Hoogachtend, 

namens de rekenkamercommissie Doetinchem, 

 
W.J. Oosterveld-Sanders 

voorzitter 
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