-+,o
It
L
o
o

ì

t
a

vvEERT

GEMEENTE

Afdeling

PPS

- Projecten

B&W-voorstel:

Naam opsteller voorstel

Birgit Petit
(0495-s7s341)

Portefeuil lehouder

drs. W.P.J. (Wendy) van EiJk

Zaaknummer:
10438
Publicatie:

Dt-596415

ar

Onderwerp
Voortgangsrapportage en projectenoverzicht 3e kwartaal 201g.

Voorstel
1. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages.
3. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.
4. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de
vooftgangsrapportages van de strategische projecten en het totale projectenoverzicht
(inclusief projectenclassificatie).

Inleiding
Relatie met vorig voorstel:
15 november 2016: college stelt gewijzigde projectenclassificatie vast, neemt kennis van
de voortgangsrapportages van strategische projecten, zware projecten en projecten en
totale projectenoverzicht over het 4e kwartaal 2016 en stemt in met het informeren van
de gemeenteraad over de strategische projecten middels de vooftgangsrapportages.
Algemeen:
De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om de methoden van

projectmatig werken verder te verankeren in de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke
informatievoorziening te stroomlijnen. Conform het handboek Projectmatig werken houdt
dit onder meer in dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van
voortgangsrapportages van de strategische projecten en het totale projectenoverzicht.
Opdrachten die projectmatig worden opgepakt worden doorgaans niet op deze wijze
gerapporteerd aan de gemeenteraad.
De laatste voortgangsrapportages zijn in het 3e kwartaal 2oL7 aan het college
aangeboden. Hier heeft het college destijds geen besluit over genomen.

Weert,
11 oktober 2018
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Inmiddels heeft u verzocht de voortgangsrapportages weer aan het college en raad voor

te leggen.
te nemen van de vooftgangsrapportages en het totale
projectenoveaicht en hierover de gemeenteraad te rappofteren.
U wordt gevraagd om kennis

In voorliggend collegevoorstel wordt u het volgende aangeboden:

o
.
¡

Voortgangsrapportages strategische projecten;
voortgangsrapportages zware projecten en projecten;
totale projectenoverzicht (inclusief gewijzigde classificatie projecten).

Voortga n gsra pporta ges strateg i sche projecten
Conform de afspraken in het handboek Projectmatig werken wordt het college en de
gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de strategische projecten door middel
van een uitgebreide rapportage (bijlage 1).
U wordt gevraagd kennis te nemen van deze voortgangsrapportages en deze ter
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.
Voortga n gsra ppoÉa ges zwa re projecten en projecten
Conform de afspraken in het handboek Projectmatig werken wordt het college
geïnformeerd over de voortgang van de zware projecten en projecten door middel van een
uitgebreide rapportage (bijlage 2). U wordt gevraagd kennis te nemen van deze
voortga n gsra ppo rta ges.

Totale projectenoverzicht
Naast de individuele u itgebre ide voortga ngsra ppoftag e voor strateg ische projecten,
ontvangt de gemeenteraad in dezelfde frequentie een totaaloverzicht van alle projecten in
beknopte vorm (bijlage 3). In deze samenvatting wordt door het gebruik van kleuren voor
de gemeenteraad in één oogopslag zichtbaar in welke fase de projecten zich bevinden en
wat de financiële status is. In dit totaaloverzicht is ook de projectenclassificatie
opgenomen.

Beoogd effect/doel
Bewaken voortgang diverse projecten.

Argumenten
Niet van toepassing.

Kanttekeningen

ol rlrlco,r

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/ pafticipatie
Raadsleden informeren middels bijgevoegde brief
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Overleg gevoerd met
Intern:

.
.
.
.

Projectleiders strategische projecten, zware projecten en projecten
Edwin Eggen, afdeling R&E
Peter Claassen, afdeling Openbaar Gebied
Wethouders G. Gabriëls, M. van den Heuvel, en T. Geelen.

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Bijlage 1: voortgangsrapportages strategische projecten
Bijlage 2: vooftgangsrapportages zware projecten en projecten
Bijlage 3 : tota le projectenoverzicht (inclusief projectenclassificatie)
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