
Motie: Onderzoek de Tirrel en de te trekken lessen

De gemeenteraad van Het Hogeland, in vergadering bijeen op dinsdag 13 oktober 2020 ter 
behandeling van het raadsvoorstel financiering de Tirrel (agendapunt 3):

Overwegende dat:

● Voor de realisatie van de Tirrel door het college, op grond van de aanbesteding en na een 
extern onderzoek, een extra krediet is gevraagd tot een bedrag van ruim 8 miljoen euro;

● Dat de raad te allen tijde goed, volledig en tijdig geïnformeerd dient te worden om zijn 
kaderstellende en controlerende rol goed uit te kunnen voeren;

● Er behoefte is om meer inzicht te krijgen in het proces rond de Tirrel;

● Om daaruit lering te trekken voor huidige en toekomstige majeure projecten;

● Het leereffect in algemene zin dient te gelden en meer in het bijzonder voor wat betreft de 
rol en positie van de raad en de daarbij behorende informatievoorziening vanuit het college 
richting de raad.

Verzoekt het college:

 Op korte termijn in samenspraak met het presidium een extern onderzoek uit te laten 
voeren met betrekking tot het proces en de besluitvorming rond de Tirrel;
  

 Ervoor te zorgdragen dat het onderzoek binnen afzienbare tijd is afgerond;

 Zo snel als mogelijk te komen met de eerder, tijdens de raadsvergadering van 23 september 
jongstleden, toegezegde notitie over de sturing op grote projecten (toezegging 33.2 van de 
lijst van toezeggingen):

 Waarbij wordt ingegaan op de informatievoorziening aan raad;

 Waarbij tevens wordt ingegaan op processturing en projectmanagement met betrekking tot 
grote projecten en in het bijzonder op welke wijze en op welke momenten de raad – beter – 
invulling kan geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol:

 De uitkomsten van het externe onderzoek te betrekken bij deze notitie. 

 En gaat over tot de orde van de dag.    

Uithuizen, 13 oktober

Kor Berghuis, namens de fractie van CDA




