De leden van de gemeenteraad
De leden van het college van B&W

Weert, 13 maart 2020

Onderwerp: aanbieden jaarverslag 2019 rekenkamer
Bijlage(n): 1

Geachte raads- en collegeleden,
Bij deze brief bied ik u conform artikel 185 lid 4 Gemeentewet het jaarverslag van de
rekenkamer aan. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten in 2019 en biedt
een vooruitblik naar 2020. Bovendien wordt in dit verslag verantwoording afgelegd over
de financiële en personele inzet gedurende het afgelopen jaar.

Met vriendelijke groet,
De voorzitter van de rekenkamer,

drs. ing. A.M.A. van Drunen Msc.

Wihelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl

Rekenkamer Weert
Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019 REKENKAMER WEERT
inclusief vooruitblik naar 2020
Personele samenstelling
De samenstelling van de Rekenkamer op 31 december 2019 is:
- De heer A.M.A. van Drunen, voorzitter;
- Mevrouw J. Hendrickx, lid.
De ambtelijke/secretariële ondersteuning van de Rekenkamer is uitgevoerd door
de heer P.J.A. van Beerendonk.

Onderzoeken 2019
Jeugdhulpbeleid
Eind 2017 heeft de keuze voor het onderwerp plaatsgevonden. Begin 2018 is
samen met de Rekenkamer Leudal een onderzoeksopzet gemaakt. Doordat we
een goede evaluatie van het jeugdhulpbeleid wilden uitvoeren is er gezocht naar
een goede methode van onderzoek. Deze methodiek is storytelling geworden,
naast het gewone beleidsonderzoek.
In september 2018 is het onderzoek gestart met de voorbereiding van het
websiteplatform waarop de verhalen ingevoerd kunnen worden. Daarnaast zijn er
contacten met jeugdhulporganisaties en de gemeenten gelegd om zodoende in
contact te komen met de doelgroep. Op een gegeven moment heeft de
Rekenkamercommissie Nederweert zich toch aangesloten bij het onderzoek.
Hierdoor is het onderzoek iets vertraagd. Verdere vertraging heeft het onderzoek
opgelopen, omdat de geplande hoeveelheid reacties van jeugdigen en ouders
sterk achter bleven. Er is een extra stimuleringsactie ingezet, echter met nog
steeds tegenvallende resultaten. Hierdoor zijn de besprekingen met de
deskundigen en de gemeenteraden ook later uitgevoerd dan gepland. Ook bleek
dat er weinig aandacht was geweest voor het beleidsmatige aspect van het
onderzoek. De drie Rekenkamer(commissie)s hebben vervolgens veel tijd
gestoken binnen de mogelijkheden die er nog waren om een optimaal rapport tot
stand te brengen.
Dit rapport is voor het eind van jaar 2019 bij de drie gemeente in gebracht voor
ambtelijk wederhoor. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2020 de
rapportage bij de gemeenteraden gepresenteerd kan worden.
Uitbesteding van de Buitendienst
Begin 2019 werd er in het FVO gesproken over onderzoeken die door de
Rekenkamer uitgevoerd konden worden. Een van de onderwerpen was de
uitbesteding van de Buitendienst in 2015. De Rekenkamer heeft dit onderzoek
opgepakt en voor de zomervakantie afgerond omdat de ‘evaluatie’ van het
College voor het einde van het jaar 2019 zou gaan plaatsvinden. Na de
ambtelijke en bestuurlijk reactie zijn de resultaten van het onderzoek in de
commissie Ruimte & Economie op 4 december 2019 gepresenteerd.
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Vergaderingen 2019
De Rekenkamer vergaderde in 2019 voornamelijk over twee onderwerpen:
Jeugdhulpbeleid en Uitbesteding van de Buitendienst. Daarnaast zijn twee
onderwerpen onderzocht of hier een rekenkameronderzoek naar zou kunnen
plaatsvinden, gebiedsontwikkeling West-Weert en de accountantscontrole op de
inkoop van de gemeente Weert. Beide onderwerpen hebben niet geleid tot een
onderzoek. Het eerste onderwerp is afgevallen i.v.m. het ontoereikend budget
van de Rekenkamer voor een dergelijk onderzoek en het tweede onderwerp had
te weinig draagvlak van andere fracties.
Op 21 januari, 25 februari, 25 maart, 10 mei, 1 juli, 23 en 30 augustus, 5
september, 24 oktober, 14 november en 16 december is de Rekenkamer Weert
bijeen geweest. Regelmatig is dit gecombineerd met de vergaderingen
stuurgroep onderzoek Jeugdhulp (met de Rekenkamer Leudal en
Rekenkamercommissie Nederweert). Daarnaast heeft de Rekenkamer drie
vergaderingen bijgewoond van de regionaal samenwerkende (Limburgse)
Rekenkamers.
Activiteiten in het kader van de Rekenkamer
De leden van de Rekenkamer zijn daarnaast (soms individueel) bij verschillende
bijeenkomsten geweest: het evaluatiegesprek met FVO, de aankondiging van het
onderzoek uitbesteding van de Buitendienst bij de gemeentesecretaris en het
overleg over onderzoek Buitendienst met de wethouder en Burgemeester. Verder
is er een bijeenkomst van de drie raden geweest over het Jeugdhulpbeleid in
Nederweert. En de Rekenkamer heeft kennisgemaakt met de nieuwe
Gemeentesecretaris en de Controller.
Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2019
(in €)
Inkomsten
Budget

35.525,=
(inclusief
11.131,00
vergoedingen en
toelagen
personeel)

Uitgaven/Kosten
Vergoedingen en (deels)1 reiskosten
Onderzoek Jeugdhulp
Onderzoek Uitbesteding Buitendienst
Lidmaatschap NVRR
Vlaai bijeenkomst Limburgse
Rekenkamers in Weert

10.213,12
4.728,00
19.760,00
370,00
36,04

Saldo
Totaal

35.107,16

1

35.525,00

Reiskosten van de leden van de Rekenkamer van het 2e halfjaar dienen nog
ingebracht te worden.
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Vooruitblik 2020 van de Rekenkamer Weert
Inleiding
De Rekenkamer werkt voor de gemeenteraad. De Rekenkamer vindt daarom de
contacten met de gemeenteraad van essentieel belang ofschoon de Rekenkamer
haar onafhankelijkheid daarbij wel heel duidelijk bewaakt.
Onderzoek
Jeugdhulp
Het onderzoek naar Jeugdhulp wordt afgerond.
Onderzoeken in voorbereiding
Sinds 2018 is de Rekenkamer Weert aan het onderzoeken of een onderzoek
samen met andere rekenkamer(commissie)s in Limburg uitgevoerd kan worden
naar 5 grote Gemeenschappelijke regelingen. Het zal een quick scan zijn naar de
kosten en baten. In 2019 was hiervoor geen budget. Begin 2020 zal hierover een
besluit genomen worden door de Rekenkamer Weert of deel zal worden genomen
aan dit onderzoek.
Er zijn een aantal suggesties aangeleverd tijdens het FVO in januari 2020. Op
korte termijn buigt de Rekenkamer zich over welk onderwerp het meest geschikt
is voor een rekenkameronderzoek. De criteria in het onderzoeksprotocol zullen
hierbij gehanteerd worden.
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