Schriftelijke vragen: sturen op good governance CH2018
Datum: 24-04-2016
Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel
41, eerste lid, van het regelement van orde voor de vergadering van de raad der gemeente
Leeuwarden.
Onlangs presenteerde het college van B&W haar tussenevaluatie van haar collegeprogramma.
Het college doet tegelijkertijd 34 voorstellen om meer geld uit te geven. De D66 fractie is van
mening dat ‘goed functioneren’ en ‘meer geld’ niet altijd hetzelfde is. Voorstel 12 van de
beleidsinhoudelijke voorstellen roept zoveel vragen op, dat dit voor de D66 Leeuwarden
aanleiding is schriftelijke vragen te stellen.
Het college van B&W stelt dat er voor de programmasturing CH2018 aanvullend budget nodig
is te weten 300.000 euro voor o.a. ‘coördinatie, afstemming met de stichting en de coördinatie
tussen

stichting

en

de

Samenwerkingsagenda

en

bestuurlijke

afstemming’.

Het

programmabureau stelt zichzelf de ambitie te ‘sturen op good governance binnen en tussen
de overheden en tussen de overheden en de Stichting’, ‘sturen op de subsidierelatie met de
Stichting’ en het bewaren van de ‘bestuurlijk en politieke rust’.


Is het college het met de D66 fractie eens dat het sturen op good governance binnen
en tussen de overheden en tussen de overheden en de stichting allereerst een
bestuurlijk taak is?



Is het college het met de D66 fractie eens dat deze bestuurlijke taak in de eerste plaats
voor rekening komt van de verantwoordelijk wethouder respectievelijk gedebuteerde?



Als er aanleiding is om meer te sturen op good governance, kan het college ons
informeren waar de problemen zitten en hoe dit college dit op gaat lossen?



Leidt de inhuur van meer coördinerende projectleiders niet tot meer
afstemmingsbehoefte in plaats van minder?

Ten slotte:



Waarom is er voor de uitvoering meer geld nodig dan het oorspronkelijke bedrag dat
door de gemeente Leeuwarden hiervoor gereserveerd is voor zowel CH2018 als de
samenwerkingsagenda Leeuwarden/Fryslân? Graag afzonderlijk van elkaar motiveren.

Wij zien uw reactie graag tegemoet binnen het daartoe gestelde termijn,

Hilde Tjeerdema
D66 Leeuwarden

