
JAARVERSLAG 2015 REKENKAMER WEERT 

inclusief vooruitblik naar 2016 
 
Personele samenstelling  

 
Per 1 augustus 2015 heeft mevrouw  I.L. de Pooter, zich teruggetrokken als lid 

van de Rekenkamer Weert. 
De samenstelling van de Rekenkamer op 31 december 2015 is daardoor 
gereduceerd tot 

- De heer A.M.A. van Drunen, voorzitter. 
 

Er is in 2015 niet direct een nieuw lid geworven omdat de Rekenkamer zelf 
alsmede het budget van de Rekenkamer ter discussie stond. Inmiddels zijn deze 
discussies afgerond is het budget voor de toekomst gehandhaafd en is er een 

beslissing genomen om een nieuw lid te werven. 
 

De ambtelijke/secretariële ondersteuning van de Rekenkamer werd uitgevoerd 
door de heer P.A.W. Otten. 
 

Onderzoeken 2015 
 

Nieuwe Kwaliteitseisen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
Op eigen initiatief is de Rekenkamer een onderzoek gestart naar de nieuwe 
kwaliteitseisen die aanvankelijk op 1 januari 2015 zouden ingaan voor 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. In de loop van het onderzoek 
heeft de centrale overheid de aanvankelijke planning van 1 januari 2015 naar 

achteren geschoven en zijn de kwaliteitseisen wat bijgesteld. Het onderzoek is 
eind 2014 afgerond voor een bestuurlijke reactie. De bestuurlijke reactie is in 
januari 2015 ontvangen door de Rekenkamer. Vervolgens is het rapport in 

februari 2015 aangeboden aan de raad en in mei 2015 besproken in de 
commissie Ruimte. De conclusies en aanbevelingen zijn daarna unaniem 

aangenomen door de raad.  
 
De rekenkamer constateert dat de doorlooptijd van het onderzoek lang was 

(langer dan verwacht om uiteenlopende redenen). Op het moment dat het 
eindrapport werd opgeleverd was er al een aanbeveling in uitvoering 

(verbeterplan). Aan de gemeenteraad is kenbaar gemaakt dat ze meer 
geïnformeerd moet worden. De Rekenkamer is tevreden over dit onderzoek dat 
voor een relatief lage prijs is uitgevoerd. 

 
ICT en het nieuwe stadhuis 

Eind 2014 is het onderzoek naar de ICT in het nieuw stadhuis gestart. Dit 
onderwerp is aan de orde gekomen bij het FVO. Echter, ook de organisatie had 

van de raad een opdracht gekregen om een evaluatie uit te voeren. De 
Rekenkamer heeft met de portefeuillehouder en directeur bedrijfsvoering overleg 
gevoerd om de twee onderzoeken op elkaar af te stemmen. De Rekenkamer 

heeft haar eigen onderzoek geformuleerd maar heeft wel gebruikgemaakt van 
dezelfde onderzoeker die ook door het college was ingehuurd. In april 2015 is dit 

onderzoek afgerond en voor bestuurlijke reactie aangeboden aan Burgemeester 
en Wethouders. Vervolgens is het rapport in mei 2015 aangeboden aan de raad 



en in september 2015 besproken in de informatiebijeenkomst BV-IW. De 

conclusies en aanbevelingen zijn unaniem aangenomen door de raad. 
 

De Rekenkamer is tevreden over dit onderzoek dat voor een relatief lage prijs is 
uitgevoerd. Het onderzoek heeft duidelijk bijgedragen aan een ontwikkeling om 
meer strategisch met ICT om te gaan. 

 
W600 nader beschouwd vanuit gemeentelijk perspectief 

Om de activiteiten van Weert 600 jaar stadsrechten te evalueren stond al lang op 
het programma, maar er was een uitvoerige evaluatie gemaakt door de Stichting 
W600 waardoor de Rekenkamer zich afvroeg of een evaluatie door de 

Rekenkamer nog wel noodzakelijk was. Dit bleek wel op prijs gesteld te worden 
door diverse fracties in de raad. In juni 2015 is er dan ook een besluit door de 

Rekenkamer genomen om dit onderzoek te verrichten. In het najaar is het 
onderzoek werkelijk gestart.  
 

Vergaderingen 2015 
De Rekenkamer vergaderde in 2015 op 11 maart, 15 april, 19 mei, 22 juni, 2 

september en 12 oktober. 
 

Activiteiten in het kader van de Rekenkamer 
Er zijn extra tussentijdse besprekingen geweest zowel bij het ICT-onderzoek als 
bij het onderzoek naar W600. Op 3 februari 2015  is er in het kader van het ICT-

onderzoek een bespreking geweest met het bureau Telengy waarbij het concept-
feitenrelaas is besproken. Het onderzoek W600 is op 14 september 2015 

geïntroduceerd bij de gemeentesecretaris. Samen met de onderzoeker zijn er 
diverse gesprekken en interviews gehouden, zoals bij de gemeentelijke 
projectleider van W600, de voorzitter van W600 en de projectleider van W600. 

 

Verder is er overleg geweest met de voorzitter van de auditcommissie en de 

directeur Bedrijfsvoering over de taak en functie van de Rekenkamer Weert. 
Daarnaast is de Rekenkamer op 14 september 2015 en 26 november 2015 
aanwezig geweest bij een overleg van de Rekenkamer(commissie)s Midden-

Limburg aangaande mogelijke samenwerking van Rekenkamer(commissies). Ook 
is er een intensieve briefwisseling geweest met de raad over het 

onderzoekbudget van de Rekenkamer en het voortbestaan en samenstelling van 
de Rekenkamer Weert. 
 

Financiële verantwoording 2015 
In navolgende tabel is de financiële verantwoording over 2015 weergegeven. 



 
 

 

 

 

  

Financiële verantwoording 2015 

(in €) 

  

Inkomsten 
 

  

Budget   35.813,=        
(inclusief  

8.785,= 
vergoeding en 

toelagen 
personeel) 

   

Uitgaven/Kosten   

Vergoedingen en reiskosten               7.803,=  

Onderzoek ICT               9.500,=  

Onderzoek W600             17.250,=  

Lidmaatschap NVRR                  330,=  

Afscheid lid Rekenkamer   186,=  

Advertentiekosten                   27,=  

   

Saldo over                  717,=  

Totaal 35.813,= 35.813,= 



Vooruitblik 2016 van de rekenkamer Weert 
 
Inleiding 

De Rekenkamer wil in 2016 haar kwaliteitsbeleid verder doorzetten. In goede 
afstemming met de organisatie en het college wil de Rekenkamer haar 
onderzoeken in 2016 uitvoeren. 

 
Onderzoek  

 
W600 nader beschouwd vanuit gemeentelijk perspectief 
De bestuurlijke reactie is ontvangen in januari 2016. In 2016 wordt het 

eindrapport gepresenteerd en behandeld in informatiebijeenkomst en commissie 
Ruimte en in de gemeenteraad.  

 
Nieuw onderzoek 
Het onderwerp is nog niet bepaald. De Rekenkamer is in overleg met het 

fractievoorzittersoverleg om duidelijk te krijgen aan welk onderzoek de raad het 
meeste behoefte heeft. 

 
Werving nieuw lid 
De advertentie is uitgezet in maart 2016 om een nieuw Rekenkamerlid te 

werven. In de loop van het eerste half jaar hopen we een nieuw lid te kunnen 
verwelkomen.  

 
Samenwerking Rekenkamer(commissie)s Midden Limburg 
De Rekenkamer(commissie)s Midden Limburg hebben de intentie uitgesproken 

om te onderzoeken of er gezamenlijk onderzoek verricht kan worden in Midden 
Limburg omdat gemeenten op bepaalde gebieden steeds meer samenwerken. 

Ook in 2016 zal de Rekenkamer Weert in dit overleg participeren en waar 
mogelijk de samenwerking aangaan. 


