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Onderwerp Plan van aanpak evaluatie BECH 

 

Voorstel 

Instemmen met Plan van Aanpak evaluatie BECH. 
 
Inleiding 

Op 7 februari jl. heeft de besluitvorming met betrekking tot de tijdelijke commissie 
evaluatie BECH plaatsgevonden. De tijdelijke commissie heeft als eerste opdracht 
gekregen het opstellen van een Plan van Aanpak en deze ter goedkeuring aan het 
Algemeen Bestuur voor te leggen. Beoogde besluitvorming is op 25 april a.s. in een 
ingelaste vergadering van het algemeen bestuur. 
 
Beoogd effect 
 
Beoogd wordt een door het algemeen bestuur gedragen plan van aanpak. Op basis 
hiervan kan de commissie haar werk uitvoeren. 

 
Argumenten 
 
1.1 Ingewonnen advies 
De tijdelijke commissie heeft het eerdere concept plan van aanpak verder uitgewerkt en 
specifiek aangevuld op basis van het advies van Hekkelman Notarissen en Advocaten en 
advies van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).  
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Kanttekeningen 
 
1.1 Gedragen advies 
Een door het algemeen bestuur gedragen Plan van Aanpak is essentieel voor het werk 
van de tijdelijke commissie. Indien dit niet het geval is, zal de bespreking van 
bevindingen en ervaring minder succesvol kunnen zijn. 

 
Financiën 
 
Hierover heeft reeds op 7 februari jl. besluitvorming plaatsgevonden. 

 
Vervolg 

In het Plan van Aanpak is een tijdspad opgenomen. Het Plan van Aanpak, in enigszins 
bewerkte vorm, is tevens het offerteverzoek aan vier geselecteerde bureaus. Beoogd 
wordt het geselecteerde bureau op 25 april a.s. aan het algemeen bestuur kenbaar te 
maken. 
 
Standpunt van de commissie 
 
De commissie is positief over het Plan van Aanpak. Tijdens de bespreking doet de 
commissie een aantal suggesties en aanbevelingen en adviseert dit voorstel met het oog 
op de voortgang spoedig voor besluitvorming te agenderen als hamerstuk in het 
algemeen bestuur. 
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1 Plan van Aanpak 
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