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Motie verzoek onderzoek Uithoflijn

Geachte raad,
Op 8 maart jl. heeft de Gemeenteraad unaniem motie M 2018/37 betreffende verzoek om
rekenkameronderzoek Uithoflijn aangenomen. Vervolgens hebben de Provinciale Staten van
Utrecht op 19 maart ook unaniem motie MO25 aangenomen, waarin wordt verzocht om een
onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de Uithoflijn. Provinciale Staten verzoekt
de Randstedelijke Rekenkamer dit te doen in overleg met de Rekenkamer Utrecht.
Hierbij willen wij u laten weten graag aan de motie van uw raad gehoor te geven. Inmiddels
zijn wij gestart met de voorbereidingen en hebben overleg gehad met mevrouw Hoenderdos,
directeur-bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer. Onze inzet is dit onderzoek in een
samenwerking van beide rekenkamers op te zetten, uit te voeren en hierover in principe
gezamenlijk te rapporteren. Gelet op de aard van dit project en de moties ligt deze inzet voor
de hand.
Wij zullen een onderzoeksplan opstellen waarin de scope van het onderzoek nader is
uitgewerkt. Daarbij zal rekening worden gehouden met ander aangekondigd en/of lopend
onderzoek. Scope en afbakening van het onderzoek zullen ook worden beoordeeld in relatie
tot tijdbeslag, doorlooptijd en kosten. Onze eerste inschatting is dat een rapport niet voor het
zomerreces gereed kan zijn, wij streven naar november / december 2018. Bovendien zal voor
uitvoering van het onderzoek extra budget vereist zijn, zowel vanwege de benodigde
onderzoekscapaciteit als vanwege de vereiste specifieke expertise op dit terrein. Indicatief
gaan wij uit van een benodigd extra budget van circa € 100.000. De Randstedelijke
Rekenkamer zal PS Utrecht een verzoek doen voor een vergelijkbaar extra budget. Wij vragen
de raad daarom een dergelijke overschrijding op het budget van de rekenkamer te accorderen.
Wij zullen over dit onderzoek nog in overleg treden met woordvoerders uit de raad.
Met vriendelijke groet,

Drs. P. van den Berg
Voorzitter Rekenkamer Utrecht

