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Onderwerp 
Motie 08-07-2020 onderzoek besteding COA-gelden. 
 
Voorstel 
Te besluiten dat de motie inzake een onderzoek naar de besteding van de COA-gelden, 
aangenomen tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2020, is uitgevoerd waardoor er geen 
aanleiding is voor een aanvullend extern onderzoek. 
 
Inleiding 
Bureau Berenschot heeft in de eerste helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de 
rechtmatigheid van de besteding van de COA-gelden, die de gemeente heeft ontvangen in 
de periode 2015-2019, aan een 17-tal projecten. Na het onderzoek is gebleken dat er nog 
andere uitbetalingen uit deze COA-gelden zijn gedaan, die summier of niet zijn 
verantwoord. Dit heeft bij de raad vragen opgeroepen. 
   
Het rapport Berenschot en alles wat daaruit is voortgevloeid heeft een sterke wissel 
getrokken op de vertrouwensrelatie overheid en burger. De raad hecht eraan deze 
vertrouwensrelatie te herstellen.  
  
De raad heeft om bovengenoemde redenen op 8 juli 2020 een motie aangenomen waarin 
wordt uitgesproken dat het fractievoorzittersoverleg (FVO) na het zomerreces een 
initiatiefvoorstel gaat voorbereiden voor een aanvullend onderzoek naar de besteding van 
de COA-gelden. 
 
Beoogd effect/doel 
Het beoogde doel van het onderzoek was:  

 duidelijk moet worden hoe het kan dat er zonder verantwoording publiek geld is 
uitgegeven en welke maatregelen genomen moeten worden om dit in de toekomst 
te voorkomen;  

 de vertrouwensrelatie overheid – burger moet worden hersteld. 
 
Argumenten  
Het FVO is met de opdracht in de motie, gericht op waarheidsvinding, voortvarend aan de 
slag gegaan. Alle fracties zijn in de gelegenheid gesteld aanvullende vragen te stellen. Om 
de resterende vragen te kunnen beantwoorden is intern onderzoek gedaan. Ook het 
uitkeren van contante gelden, de bedragen waar het daarbij om gaat en de 
verantwoording daarvan is onderzocht. Er is alles aan gedaan om de beschikbare 
informatie te achterhalen. Daarnaast is er onmiddellijk een verbetertraject in gang gezet. 
Dit houdt het volgende in: 
  
1. Door het college zijn onder meer de volgende maatregelen getroffen: 

 De mandaatregeling en budgethoudersregeling worden geactualiseerd. 
 Het inkoopproces is vernieuwd, waarin o.a. het 4-ogenprincipe wordt geregeld. 
 Het budgethouderschap van de COA-gelden is bij het afdelingshoofd belegd. 
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 Besluiten over de uitgave van COA-gelden worden door het college genomen. 
 Voor kasbetalingen en declaraties is een ander proces en betere verantwoording 

vastgelegd. 
 Tussenrekeningen worden onderdeel van de interne controle. 
 De financiële beheersverordening wordt aangepast. 

  
2. De verbeteracties van de raad richting de inwoners zijn de volgende: 

 De kaderstellende en controlerende rol en het budgetrecht van de raad zijn 
versterkt wanneer er subsidies of bijdragen van derden worden ontvangen. Ook 
heeft hierbij een cultuurverandering binnen de raad plaatsgevonden. 

 In het inwerkprogramma voor de nieuwe raad wordt standaard een onderdeel 
gemeentelijke financiën en de rol van de raad daarin opgenomen. 

 De gedragscode bestuurlijke integriteit wordt aangescherpt en er zal extra inzet 
worden gepleegd op bewustwording rondom integriteit in brede zin. 

 Het in openbaarheid behandelen van dit raadsvoorstel beoogt het vertrouwen van 
de burgers in de politiek te herstellen. Wij zijn ons ervan bewust dat raad en 
college hieraan moeten blijven werken. 

  
Het FVO concludeert dat er al het mogelijke aan is gedaan om te voldoen aan de 
overwegingen en doelstellingen van de motie. Alle beschikbare informatie over de 
besteding van de COA-gelden is door het college en de raad zorgvuldig met elkaar 
gedeeld. Raad en college hebben de juiste verbeteringen doorgevoerd om problemen naar 
de toekomst toe te voorkomen. Raad en college zullen hun onderlinge samenwerking 
kritisch met elkaar bespreken in de afronding van het proces rondom de COA-gelden.  
  
Er is intern onderzoek uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie. Een aanvullend  
onderzoek zal hieraan niets kunnen toevoegen en evenmin kunnen bijdragen aan het 
terugwinnen van het vertrouwen van de burger. Er is invulling gegeven aan de intentie 
van de motie. De motie is uitgevoerd. Bovenstaande verbeteringen worden doorgevoerd. 
Alles overwegende concludeert het FVO dat een nader onderzoek niet noodzakelijk is en 
adviseert het FVO de raad om dit dossier te sluiten.  
 
Kanttekeningen en risico’s  
Onderhavige conclusie wordt getrokken op basis van de informatie die op dit moment 
beschikbaar is.  
 
Financiële gevolgen 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering/evaluatie  
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie  
Niet van toepassing. 
 
Advies raadscommissie  
Dit voorstel is niet in een raadscommissie behandeld. 
 
Bijlagen  
Motie 08-07-2020. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Het fractievorzittersoverleg,
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RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 18 maart 2021, 
 
 
 
 besluit: 
 
Te besluiten dat de motie inzake een onderzoek naar de besteding van de COA-gelden, 
aangenomen tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2020, is uitgevoerd waardoor er geen 
aanleiding is voor een aanvullend extern onderzoek. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 april 2021. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 

 


