
Verslag van de vergadering van de Raadscommissie Projectbegeleiding DVO-Evaluatie, 

gehouden op 25 mei 2016 op het Stadskantoor te Oudewater 

 

Aanwezig: 

Dhr R.A. van den Hoogen   voorzitter 

Dhr W.K. Knol    lid 

Dhr J. Broere     lid 

Dhr I.P.F Boreel de Mauregnault  vervangt mw A.P.M. van Wijk, lid 

Mw M.C.H. Schreuder   secretariaat 

 

 

 

Tijdens het Presidium van 17 mei 2016 zijn, conform het Raadsbesluit van 28 april 2016, de 

leden van de begeleidingscommissie voor de DVO-Evaluatie aangewezen. 

Tot voorzitter is benoemd de heer R.A. van den Hoogen. Daarnaast is elke fractie uitgenodigd 

een deelnemer aan te wijzen. Het CDA heeft hiervan afgezien. 

Leden van de commissie zijn daardoor: 

De heer W.K. Knol namens De Onafhankelijken 

Mevrouw A.P.M. van Wijk namens VVD/D66 

De heer J. Broere namens CU/SGP 

Mevrouw Schreuder zal verslaglegging van de bijeenkomsten doen. 

 

Doel van de bijeenkomst van vanavond is: 

- hoe richten we het proces in 

- wie doet wat 

- wat is de opdracht 

- welk bureau kiezen we 

Beschikbare stukken zijn: 

- Initiatiefvoorstel 

- brief van de heer Baart 

 

Omdat de commissie een Raadsbesluit uitvoert heeft het recht op ambtelijke ondersteuning. 

De heer Boreel de Mauregnault zal de griffier vragen wat hiervoor beschikbaar is. Ook de 

griffier wil de commissie standaard bij het proces betrekken. 

 

Besloten wordt om 3 bureaus te vragen een onderzoeksvoorstel te doen, waarbij gekozen 

wordt voor de bureaus 

- BMC 

- Twijnstra & Gudde 

- Common Eye 

 

Afgesproken wordt dat de heer Knol de brief zal opstellen om de 3 bureaus uit te nodigen tot 

het doen van een voorstel op basis van de meegestuurde onderzoeksopdracht, zoals verwoord 

in het initiatiefvoorstel. 

De brief zal een toelichting geven op de onderzoeksopdracht en verzoeken om een 

prijsopgave, een plan van aanpak en een planning voor het onderzoek. Daarnaast worden de 

bureaus uitgenodigd voor een gesprek om hun voorstel toe te lichten. 

Het streven is de brief op woensdag 1 juni te doen uitgaan. De griffier zal verzocht worden 

om de brief op officieel briefpapier van de gemeente Oudewater te printen. 



In de brief zullen de bureaus uitgenodigd worden om woensdagavond 15 juni in een kort 

gesprek hun voorstel toe te lichten, nl. 

- BMC om 19:30 uur 

- Twijnstra & Gudde om 20:15 

- Common Eye om 21:00 uur  

De Raadscommissie zal vanaf 19:00 uur aanwezig zijn. 

 

Woensdag 22 juni 2016 komt de Raadscommissie opnieuw bijeen om te besluiten aan wie de 

onderzoeksopdracht wordt verstrekt en zal het uitgekozen bureau hiervan in kennis worden 

gesteld. 

 

Het onderzoeksrapport moet de 3
e
 week van september gereed zijn om in de cyclus van de 

begrotingsraad mee te kunnen lopen. 

 

Afgesproken wordt dat de verslagen van de bijeenkomsten van de Raadscommissie 

Projectbegeleiding DVO-Evaluatie via de griffier aan alle raadsleden zullen worden 

toegestuurd. 

 

 

Acties: 

 
- de heer Knol:  opstellen brief aan onderzoeksbureaus 

Griffier vragen deze op officieel briefpapier van de 

gemeente Oudewater te printen 

 
- de heer Boreel de Mauregnault griffier vragen naar mogelijkheden ambtelijke 

ondersteuning Raadscommissie 

 

- mevrouw Schreuder verslag sturen naar griffier met verzoek tot rondsturen 

 reserveren B&W kamer voor 15 en 22 juni a.s. 

 

 


