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Onderwerp

Initiatiefvoorstel onderzoek Rekenkamer uitbesteding buitendienst gemeente Weert.

Voorstel
l.Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de commissie R&E met betrekking tot het
eindrappott van de Rekenkamer over de uitbesteding van de buitendienst gemeente
Weeft.
2.Eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit initiatiefvoorstel aan raad uit te brengen.

Inleiding
Op 4 december 2019 is het eindrappoft naar aanleiding van het onderzoek "uitbesteding
buitendienst gemeente Weert" aangeboden aan de gemeenteraad. Op 11 december 2019
is dit rapport behandeld in de commissie R&E.

Beoogd effect/doel
Conform de geldende procedure-afspraken legt de raadscommissie waarin het
rekenkamerrapport inhoudelijk wordt behandeld het rapport veruolgens middels een
initiatiefvoorstel voor aan de raad. Dit initiatiefvoorstel ligt thans voor. De doelstelling van
het voorstel is de raad kennis te laten nemen van de resultaten van het onderzoek en een
besluit te doen nemen over de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer.

Argumenten
Aan de raad wordt voorgesteld kennis te nemen van en over te nemen de conclusies en
aanbevelingen van de rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "uitbesteding
buitendienst gemeente Weert".

Kanttekeningen en risico's
Voor de conclusies en aanbevelingen wordt verwezen naar bijgevoegd initiatiefvoorstel.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De financiële gevolgen van de uitwerking van deze conclusies en aanbevelingen zijn thans
nog niet aan te geven.
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Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
De overgenomen aanbevelingen worden op de vooftgangsrapportage toezeggingen en

aangenomen motles geplaatst. De stand van zaken van de implementatie van de
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raad

Communicatie/ participatie
Het eindrapport met de bestuurlijke reactie is, gelijktijdig met het aanbieden van het
eindrappoft aan de gemeenteraad, op de website geplaatst van de gemeente Weeft. Na de

raadsbehandeling zal er een brief naar de Rekenkamer uitgaan, met daarin het
raadsbesluit.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Bijlagen:
Initiatiefuoorstel
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