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

Weert, 1 april 2021

Onderwerp: aanbieden jaarverslag 2020 Rekenkamer Weert
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 2020 en biedt
een vooruitblik naar 2021. 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 2020

JAARVERSLAG 2020 REKENKAMER WEERT
inclusief vooruitblik naar 2021
Personele samenstelling
De samenstelling van de Rekenkamer op 31 december 2020 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 2020
Toegang en tevredenheid jeugdhulp in de gemeenten Leudal,
Nederweert en Weert
Dit rapport is voor het eind van jaar 2019 bij de drie gemeenten in gebracht voor
ambtelijk wederhoor. Op 18 februari 2020 is dit rapport vervolgens voor gelegd
voor de bestuurlijke reactie. Op 6 juli 2020 is het eindrapport aangeboden aan
de gemeenteraad. En op 8 september 2020 (in de eerste raadscommissie na de
zomervakantie) heeft de presentatie van het eindrapport in de raadscommissie
Samenleving & Inwoners plaatsgevonden. Uiteindelijk vond de behandeling van
het eindrapport Jeugdhulpbeleid op 24 september 2020 in de gemeenteraad
plaats. Ook de Rekenkamer Weert vindt dat de doorloop tijd (o.a. mede door de
Corona pandemie) veel te lang is geweest en dat de resultaten van het
onderzoek zijn tegen gevallen.
Effecten van de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie
Op 14 april 2020 heeft de Rekenkamer Weert het besluit genomen om het
onderzoek op de effecten van de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie
nader te onderzoeken. Daarvoor is contact gezocht met de gemeentesecretaris
en in de eerste helft van mei is er een vergadering belegd met de
gemeentesecretaris. Op deze vergadering bleek dat een onderzoek een
toegevoegde waarde zou hebben. Vervolgens is gevraagd aan de
gemeentesecretaris om aan ons te melden welke bezuinigingen er de laatste
jaren zijn geweest op de organisatie. Deze rapportage heeft even op zich laten
wachten omdat er de nodige zaken speelde rondom de burgemeester. Pas na de
zomer kwam deze rapportage en vervolgens heeft direct de Rekenkamer diverse
onderzoeksbureaus uitgenodigd en een van deze bureaus geselecteerd voor het
onderzoek. De onderzoeksopzet is gecommuniceerd met de gemeentesecretaris
om te bezien of de Gemeente Weert in een uitvoerig bench-mark onderzoek
geïnteresseerd zou zijn. Dit was namelijk mede geoffreerd en als Rekenkamer
Weert vonden wij dit niet relevant als onderdeel van het rekenkameronderzoek.
Na een maand was hierover geen bericht en heeft de Rekenkamer het
onderzoekbureau de opdracht verstrekt. Daarna werd duidelijk dat de gemeente
Weert geen behoefte had aan een bench-markonderzoek.
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Vergaderingen 2020
De Rekenkamer vergaderde in 2020 voornamelijk over drie onderwerpen: twee
onderzoeken Jeugdhulpbeleid en Effecten van de bezuinigingen op de ambtelijke
organisatie en het ambitie document. Daarnaast is een onderwerp onderzocht of
hier een rekenkameronderzoek naar zou kunnen plaatsvinden samen met andere
rekenkamer(commissie)s in Limburg. Dit onderwerp was Quickscan (grote)
gemeenschappelijke regelingen.
De Rekenkamer Weert is relatief weinig fysiek bij elkaar geweest i.v.m. de
COVID 19 uitbraak. Diverse besprekingen zijn via Zoom of MS Teams gedaan.
De volgende officiële vergaderingen hebben plaatsgevonden:
17 februari, 14 april, 23 april, 6 mei, 11 september, 24 september.
Daarnaast is er zowel regelmatig onderling telefonisch en per e-mail contact
geweest als met de onderzoeker.
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 Effecten van de bezuinigingen op de organisatie bij de
gemeentesecretaris.
Daarnaast heeft de Rekenkamer Weert in mei 2020 haar ambitiedocument
afgerond en vervolgens aangeboden aan de griffie. Ook is het Reglement van
orde en de Verordening van de Rekenkamer Weert onder de loep genomen.
Financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2020 (in €)
Inkomsten
Activiteiten
Vergoedingen en toelagen personeel

24.979,46
11.398,14

Totaal Inkomsten

36.377,60

Uitgaven/Kosten
Vergoedingen en reiskosten
Onderzoek Effecten van de bezuinigingen op de
ambtelijke organisatie
Lidmaatschap NVRR

9.919,08
24.000,00
380,00

Totaal Uitgaven

34.299,08

Totaal

2.078,52
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Vooruitblik 2021 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.
Onderzoeken
Effecten van de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie
Dit onderzoek is in 2020 opgestart en wordt in de eerste helft van 2021
afgerond. Afgesproken met de gemeentesecretaris is dat getracht wordt om
gelijk op te lopen met de behandeling van de Kadernota 2022 (vanwege de
aankomende bezuinigingen bij de gemeente Weert).
Nieuw onderzoek in voorbereiding
De gedachten gaan uit naar een onderzoek over de effecten van COVID-19 op de
bewoners van de gemeente Weert. Op het moment van uit komen van dit
jaarverslag is de Rekenkamer de probleemstelling en de onderzoeksvragen aan
het formuleren.
Werkzaamheden en regelgeving
De rekenkamer Weert heeft een ambitiedocument opgesteld en in januari 2021 is
dit kort aan de orde geweest in het FVO. Het ambitiedocument zal door het FVO
worden behandeld in september 2021. Na instemming van het ambitiedocument
kunnen vervolgens de wijzigingen in de Verordening van de Rekenkamer Weert
en het Reglement van orde van de Rekenkamer Weert worden voorgelegd.
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