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GRIFFIE
Weert, 31 maart 2021

Onderwerp : Reactie op overleg met de FVO en de Rekenkamer Weert

Geachte deelnemers aan het FVO,
M/VraadraadM/Vraadraad

Op 7 januari 2021 is de voorzitter van de Rekenkamer Weert bij u aanschoven en naar 

aanleiding daarvan zijn er een aantal aandachtspunten genotuleerd door de griffier. 

Op een van deze aandachtpunten wil de Rekenkamer toch even terugkomen: 

Rekenkameronderzoeken (die vooral terugkijken) moeten niet worden uitgevoerd over 

onderwerpen die op dat moment politiek actueel zijn en in procedure zijn van de raad.

De Rekenkamer Weert is het natuurlijk eens met een dergelijk standpunt van het FVO maar 

de Rekenkamer kan niet voorkomen dat dit gebeurt. Graag schetst de Rekenkamer de loop 

der dingen. In januari 2020 is er een overleg met het FVO waarin enkele suggesties voor 

onderzoek passeren. De Rekenkamer gaat dan altijd dit nader onderzoeken en afwegen 

welk onderwerp geschikt zou zijn voor onderzoek. In de vergadering van de Rekenkamer in 

april 2020 wordt hier een voorlopig besluit door de Rekenkamer over genomen. Het 

onderzoek zou kunnen zijn: ‘Effecten van de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie’. De 

Rekenkamer heeft geconstateerd dat de bezuinigingen onvoldoende zijn geëvalueerd en 

ook in andere onderzoeken van de Rekenkamer loopt de Rekenkamer tegen de gevolgen 

van de bezuinigingen aan. Vervolgens treedt de Rekenkamer in overleg met de 

gemeentesecretaris (op 6 mei) en vraagt of Rekenkamer op de hoogte gebracht kan worden 

van alle bezuinigingen in de afgelopen jaren. Vanwege de situatie met de burgemeester kon 

de gemeentesecretaris niet eerder dan begin september een overzicht opleveren. 

Vanuit dit overzicht zijn er offertes aangevraagd en op 24 september is een keuze gemaakt 

voor het onderzoekbureau en is de opdracht min of meer verleend. 

Dat de raad besluit om met min of meer hetzelfde onderwerp aan de slag te gaan (in haar 

vergadering van november) kan de Rekenkamer natuurlijk niet voorspellen. Het blijkt een 

relevant onderwerp te zijn en de Rekenkamer Weert was er al een halfjaar eerder mee 

bezig.
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Het is nauwelijks te voorkomen dat de Rekenkamer onderwerpen in haar aandacht neemt 

welke voor de raad ook actueel worden. Uiteraard gaat de Rekenkamer daar zorgvuldig mee 

om.

Met vriendelijke groeten,

Rekenkamer Weert

De voorzitter van de rekenkamer,

Drs. ing. A.M.A. (Nol) van Drunen Msc.  

Drs. J. (Judith) Hendrickx 
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