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Allereerst dank aan de rekenkamercommissies van Oostzaan en
Wormerland, en met name de beide opstellers, voor deze heldere en
inzichtelijke rapportage. Een leesbaar stuk dat er niet omheen draait
maar duidelijk benoemd waar de rekenkamercommissie
mogelijkheden ziet tot versterking van het risicomanagement in
zowel ambtelijke organisatie, college als raad. De conclusies staan wat
ons betreft als een huis en de aanbevelingen zijn denk ik relevant.
Nogmaals, dank voor dit gedegen onderzoek.

Het geschetste beeld van de stand van zaken is natuurlijk niet zoals je
het graag zou zien. Goed risicomanagement zorgt immers voor
voorspelbare situaties en voorkomt onverwachte verrassingen, ik
noem hier toch maar even het half miljoen in de jeugdzorg. Maar we
weten ook dat er een ambitieus verbeterprogramma in gang gezet is
en wat D66 betreft moeten de aanbevelingen aan de ambtelijke
organisatie uit dit rapport, meegenomen worden in het bredere
geheel van de versterking van OVER. Een paar weken geleden hebben
wij heel goed geluisterd naar wat de gedeputeerde hierover gezegd
heeft en met name wat er gezegd is over een adaptieve en
slagkrachtige organisatie. Je kunt er met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid op rekenen dat een solide risicomanagement een
van de KPI’s is waarop OVER volgend jaar beoordeeld wordt.

Gelukkig zien we in de Bestuurlijke Reactie op het rapport dat het
College zich de uitkomsten aantrekt. Wat betreft het beleidskader
geeft het college aan te komen met een nieuwe nota risico
management. Mijn vraag is dan automatisch, wanneer komt deze en
kan het college toezeggen de van toepassing zijnde aanbevelingen
daarin te verwerken?

In dit stuk verklaart het college ook, dat zij het nieuwe management
zullen vragen een overzicht te maken van alle financiële en niet
financiële risico’s. Ook hiervoor geldt, wanneer kan de raad dat
overzicht tegemoet zien?

Daarnaast heb ik een vraag aan de portefeuillehouder over
aanbeveling 7 aan de Raad van Wormerland, “Geef het college
opdracht binnen drie maanden een plan van aanpak aan de raad te
sturen over de opvolging van de aanbevelingen etc.” Is dit naar zijn
mening impliciet een deel van de gevraagde voortgangsrapportage
OVER uit de bij de bespreking van de kadernota aangenomen motie.
Dit omdat risicomanagement hoogstwaarschijnlijk deel uit zal maken
van de KPI’s van de Provincie?

Dan als laatste een vraag aan de rekenkamercommissie. Heeft u de
indruk dat de conclusies en aanbevelingen uit uw onderzoek

voldoende op waarde worden geschat en gaat u een vinger aan de
pols houden betreffende de maatregelen die genomen gaan worden.

