Dankwoord burgemeester J.M. Staatsen bij de overhandiging van het
Rapport Wegen na de Traverse door de voorzitter van de
Rekenkamercommissie Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar op 25
november 2009

Mijnheer Kuiper,
Ik wil U danken voor de overhandiging van het rapport ‘Wegen na de Traverse’.
Het is tegenwoordig bijna usance bij de overheid om als zaken niet goed of niet
goed genoeg verlopen daarop een onderzoek en een analyse te zetten. Dat is
ook, op instigatie van de Raad, gebeurd bij de Traverse en dat is goed.
Doelstelling van dat soort onderzoeken is niet primair om mensen gelukkig te
maken maar om op basis van een reconstructie van besluitvormingsprocessen
leereffecten te bereiken en beter, nog beter te worden. En in die zin worden
mensen er misschien juist wel weer gelukkiger van!
Een gedegen rapport verdient een gedegen reactie. Daarom heeft de Raad het
rapport geagendeerd voor een commissoriale bespreking op 3 december a.s. Er
is dan alle ruimte voor vragen en gedachtenwisselingen over de reconstructie
van het besluitvormingsproces en er is ruimte om de Onderzoekscommissie te
bevragen. Op 17 december zal de Gemeenteraad vervolgens tot oordeelsvorming
en besluitvorming kunnen komen over de follow-up van rapport en
aanbevelingen. En een follow-up zal er komen, want lessen uit het verleden zijn
adviezen voor de toekomst.
Er is eigenlijk al een stukje follow-up, want het College heeft in juli van dit jaar
aangekondigd om, vooruitlopend op het advies van de Rekenkamercommissie,
zelf al de sturing en zeker de financiele sturing op de Traverse te zullen
verstevigen. De Raad is onlangs geïnformeerd over die verbeterde aanpak.
Daaruit blijkt al, dat we echt willen leren vanuit een open en ontvankelijke
instelling.

U heeft net in Uw presentatie de hoofdlijnen en de centrale conclusies van het
rapport aangegeven. Het is niet mogelijk om daar nu integraal en verantwoord
op te reageren. Ik zei al: een gedegen rapport vraagt een gedegen reactie. En er
zullen vast nog diepgaande en boeiende discussies komen.
Maar het zou mij niet verbazen, als velen rapport, conclusies en aanbevelingen
herkenbaar vinden. Eenieder uiteraard in zijn of haar eigen mate en met eigen
nuanceringen, maar wel herkenbaar!
Ik wil, afsluitend, de Rekenkamercommissie en Bureau Integis complimenteren
en danken voor het rapport. Mijn oprechte wens is, dat we er allen wijzer van
mogen worden!

