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Onderwerp : uitwerking aanbevelingen Rekenkamer Weert in rapport Weert600

Geachte raadsleden,

De Rekenkamer Weert heeft op 26 januari 2016 haar eindrapport uitgebracht in haar
onderzoek "W600 nader beschouwd vanuit gemeentelijk perspectief". In dit rapport doet
de Rekenkamer de volgende aanbevelingen:

1. Versterk de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad door bij
activiteiten waarbij een gemeentelijke bijdrage wordt verstrekt altijd een meetbare
norm te stellen;

2. Bestuur de gemeentelijke bijdrage aan evenementen integraal en samenhangend;
3. Geef het FVO de opdracht om de aanbevelingen uit te voeren en na een jaar te

evalueren op welke wijze ze in praktijk zijn gebracht;
4. Koester de succesvolle aanpak van W600 en draag dit actief uit!

Uw raad heeft deze aanbevelingen in de raadsvergadering van 23 maart 2016 integraal
overgenomen.

In deze brief informeren wij u over de wijze waarop wij uitvoering zullen geven aan
bovenstaande aanbevelingen.

De aanbevelingen van de rekenkamer zien vooral op het stellen van normen door de raad
bij activiteiten waarvoor een meer dan reguliere gemeentelijke bijdrage wordt verstrekt.
De kaderstellende rol van de raad d¡ent te worden versterkt, zodat budget en realisatie in
de controlerende fase door de raad tegen elkaar kunnen worden afgezet. De rekenkamer
verbreedt de aanbeveling door de toevoeging dat dit niet alleen voor raadsbesluiten geldt,
maar ook voor moties en amendementen.

Om bovenstaande te bereiken zullen wij in voorkomende gevallen de financiële paragraaf
in raadsvoorstellen concreter maken.

Duídelijk zal worden aangegeven:
- welke financiële gevolgen het voorstel heeft;
- hoe de bedragen zijn opgebouwd;
- of de uitgave reeds in de begroting is opgenomen of dat er sprake is van een extra

krediet;
- of het nodig is uw raad extra voorwaarden te laten stellen aan de inzet van het

extra budget;
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of er tussentijds wordt gerapporteerd over de stand van zaken (ook financieel) en
zo ja, hoe vaak.

Voor wat betreft moties en amendementen merken wij op, dat het vooral een
verantwoordelijkheid van uw raad en de griffie is om, als deze financiële consequenties
hebben, daarin uw kaderstellende en controlerende rol afdoende te verankeren.

Het college verzoekt uw raad om bij het opstellen van moties en amendementen het
college voldoende tijd te geven om advies te kunnen geven over de financiële gevolgen
van bijzondere gemeentelijke bijdragen noodzakelijk voor de uitvoering van deze moties
en amendementen.

Ook een evaluatie in het FVO is aan uw raad zelf

Tot slot merken wij op, dat het zaak is dat alle bij de besluitvorming betrokkenen alert zijn
op het SMART formuleren van bestuurlijke documenten.

Met vriendelijke groet,
en wethouders,
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