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Achtergrond onderzoek 

2009 Raadsonderzoek: “Leiden stad van ambities” 
(stadsgehoorzaal en Scheltemacomplex)

Budgettering en overschrijdingen grote projecten 
blijven een belangrijk aandachtspunt in Leiden

RKC heeft met belangstelling en soms verbazing de 
discussies over het stadhuis gevolgd. Groot verschil 
in reactie (oppositie – niet oppositie)

Tijd voor een nieuw onderzoek
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Vraagstelling onderzoek

• Is er sprake geweest van financiële tekorten bij 
grote projecten en wat waren de belangrijkste 
oorzaken van het wel of niet voorkomen van 
dergelijke tekorten?

• Zijn er leereffecten uit het rapport ‘Leiden stad van 
ambities’ (2009) vast te stellen?

• In hoeverre is de gemeenteraad van Leiden in staat 
gesteld om te sturen en te controleren op de 
uitvoering van grote projecten en in hoeverre heeft 
de gemeenteraad die rol ook gepakt?
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Inventarisatie

• Inventarisatie van grote projecten

• Bij welke wel en bij welke geen overschrijdingen

• Wat is de aard en omvang van de tekorten

• Verklarende factoren voor het wel of niet 
voorkomen van tekorten

• Zelfde oorzaken als bij ’Leiden, stad van ambities’?
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• Wat valt er te leren van de constateringen?

• Welke maatregelen zijn er genomen om te 
voorkomen of bij te sturen?

• Wat werkt wel en wat werkt niet?

• Waren de overschrijdingen te voorkomen?
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Sturing en informatievoorziening

• Is informatie naar raad voldoende?

• Zijn financiële aanpassingsvoorstellen verantwoord 
en goed gecommuniceerd?

• Heeft de raad haar rol voldoende gepakt?
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Aanpak

Dit onderzoek kent de volgende stappen:

• Voorbereiding, onderzoeksopzet en beoordelingskader 

• Bureaustudie 

• Interviews en bijeenkomsten

• Uitwerken conceptrapport bevindingen

• Ambtelijk hoor en wederhoor

• Opstellen definitieve rapport bevindingen

• Bestuurlijke reactie college

• Rekenkamerbrief (incl. met reactie op college)

Planning: november 2022 rapport aanbieden aan Raad
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Uitvoering

• Onderzoeksbureau “Partners en Pröpper”

• Subcommissie: Rudi Turksema en Hans van Egdom

• Verdieping vraagstelling via concrete Leidse 
projecten. 
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Vraag

• Heeft u op voorhand al voorbeelden van projecten 
waarbij het goed of niet goed is gegaan?
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Vragen en opmerkingen?
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