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MOTIE "go/no go momenten duidelijk voor de raad" 

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 21 december 2017, ter bespreking van 
het raadsvoorstel inzake regeling "Delftse aanpak risico's in beeld" (nr. 3167006). 

constaterende dat; 
• er bij de drie onderzochte projecten van het Onderzoek Grote Projecten Delft 

noch in het feitenrelaas noch in de interviews duidelijke en expliciet gemarkeerde 
startmomenten gevonden zijn waarop de projecten van start zijn gegaan; 

• ook in de overgang van projectfasen niet werd gesproken over 'go/no go' 
beslissingen of afwegingen, al dan niet aan de hand van risicoanalyses. 

• in het raadsvoorstel over het onderzoeksrapport "Grote projecten Delft fase 2" dat 
in februari 2017 door de raad is vastgesteld, op een aantal plekken de noodzaak 
voor scherpere go/no go momenten bij risicovolle projecten benadrukt wordt; 

• in de aangeboden "Delftse aanpak risico's in beeld" ten aanzien van go/no go 
momenten verwezen wordt naar een in 2008 door het GMT vastgesteld 
Handboek projectmatig werken; 

• uit navraag naar voren is gekomen dat via updates van het handboek sindsdien 
verschillende verbeteringen zijn doorgevoerd, maar dat het specifieke aspect van 
een go/no go moment als besluitvormingsmoment(en) voor de raad daarbij nog 
niet is meegenomen; 

• in het raadsvoorstel wordt aangekondigd dat in het eerste kwartaal 2018 een 
nieuwe versie van het handboek gereedkomt; 

draagt het college op; 
• bij het gereedkomen van het nieuwe Handboek projectmatig werken in het eerste 

kwartaal van 2018, de raad te informeren over waar, bij grote projecten, de go/no 
go momenten in het preces plaatsvinden; 

• in ieder raadsbesluit in relatie tot een groot project aan te geven of het een go/no 
go beslissing betreft of aan te geven wanneer de go/ no go beslissing is voorzien; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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