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Geachte raads-, commissie- en collegeleden,

Bij deze brief bied ik u conform art. 185 lid 4 Gemeentewet het jaarverslag van de
rekenkamer aan. Dit jaarverslag geeft een ovezicht van de activiteiten in 2016 en biedt
een vooru¡tblik naar 2017. Bovendien wordt in dit verslag verantwoording afgelegd over
de financiële en personele inzet gedurende het afgelopen jaar.

Met vriendelijke groet,
De voorzitter van de rekenkamer,

drs. ing. A.M.A. van Drunen Msc.

Wihelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl

JAARVERSLAG 2016 REKENKAMER WEERT
inclusief vooruitblik naar 2017
Personele samenstelling
Per 1 augustus 2015 heeft mevrouw I.L. de Pooter, zich teruggetrokken als lid
van de Rekenkamer Weert en in gemeenteraad van juli 2016 is mevrouw J.
Hendrickx als nieuw lid van de Rekenkamer benoemd.
De samenstelling van de Rekenkamer op 31 december 2016 is daardoor weer op
sterkte:
- De heer A.M.A. van Drunen, voorzitter;
- Mevrouw J. Hendrickx, lid.
De ambtelijke/secretariële ondersteuning van de Rekenkamer werd uitgevoerd
door de heer P.A.W. Otten.
Onderzoeken 2016
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 van 2015 is
het onderzoek daadwerkelijk gestart en heeft dus doorgelopen tot in 2016.
Op 9 maart 2016 is het rapport aan de commissie gepresenteerd en op 23 maart
2016 heeft behandeling van het rapport in de gemeenteraad plaatsgevonden
waarbij de conclusies en aanbevelingen unaniem zijn overgenomen. Er zijn
duidelijke conclusies geformuleerd op basis van de beschikbare informatie. De
raad moet wellicht nadrukkelijker formuleren als er iets specifieks onderzocht
moet worden. Wellicht dat het agenderen van de onderzoeksopzet bij het FVO
hierbij kan helpen.
(Be)grip op de Veiligheidsregio Limburg-Noord
Op 27 juni 2016 zijn voor het eerst de rekenkamer(commissie)s van Noord- en
Midden-Limburg bij elkaar gekomen om een gezamenlijk onderzoek op te starten
naar de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dit is door de Rekenkamer ook
afgestemd op de bijeenkomst van het FVO van 29 juni 2016. Het
onderzoeksgedeelte van het rekenkameronderzoek is in 2016 afgerond en in het
begin van 2017 is hierover een technische reactie gevraagd bij de deelnemende
gemeenten. Het onderzoek zal in de eerste helft van 2017 worden afgerond.
Burgerparticipatie
In de nieuwe Rekenkamer met mevrouw Hendrickx zijn de eerste verkennende
gesprekken gevoerd om een opstart te maken met een rekenkameronderzoek
naar burgerparticipatie in Weert. In de verkennende besprekingen met de
organisatie hierover is vertraging opgelopen door personele omstandigheden bij
de gemeente Weert en een wisseling van wethouders rond het einde van 2016.
Het onderzoek zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 aanvangen.

Vergaderingen 2016
De Rekenkamer vergaderde in 2016 minder omdat het grootste gedeelte van het
jaar de Rekenkamer maar uit een lid bestond en bovendien er een regionaal
onderzoek was opgestart. Op 25 februari, 17 maart, 31 augustus, 21 september
en 8 december heeft de Rekenkamer vergaderd. Daarnaast zijn er
bijeenkomsten geweest van de rekenkamer(commissie)s in de regio Noord- en
Midden Limburg op 27 juni, 6 september, 19 september, 20 oktober en 9
december.
Activiteiten in het kader van de Rekenkamer
In het voorjaar van 2016 is de sollicitatieprocedure opgestart voor een nieuw lid
van de Rekenkamer waar de voorzitter sterk bij betrokken is geweest. Naast de
voorbereiding van de wervingsactiviteiten is er een voorbespreking geweest met
de sollicitatiecommissie op 6 april en op 20 mei hebben de sollicitatiegesprekken
plaatsgevonden. Op 29 juni 2016 is de jaarlijks bespreking geweest met het
FVO. Op 15 november heeft er een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de
directeur Inwoners over burgerparticipatie. Daarna is er een paar keer contact
geweest over de voortgang in het kader van de oriëntatie op het onderzoek met
de organisatie.
Financiële verantwoording 2016
In navolgende tabel is de financiële verantwoording over 2016 weergegeven.

Financiële verantwoording 2016
(in €)
Inkomsten
Budget

35.000,=
(inclusief
18.467,=
vergoeding en
toelagen
personeel)

Uitgaven/Kosten
Vergoedingen en reiskosten
Onderzoek Veiligheidsregio
Lidmaatschap NVRR
Representatiekosten
Saldo
Totaal

7.306,=
4.546,=
340,=
68,=
22.740,=
35.000,=

35.000,=

Maar een klein deel van het jaar zijn er twee leden van de Rekenkamer in functie
geweest waardoor het budget voor vergoeding en toelagen personeel slechts
beperkt is gebruikt. Daarnaast was in het eerste halfjaar nog niet duidelijk hoe
de Rekenkamer verder zou gaan waardoor er nog geen onderzoek is opgestart.
Toen duidelijk was hoe de Rekenkamer verder zou gaan is er eerst een nieuw lid
geworven, waardoor alleen het onderzoek naar de Veiligheidsregio is opgestart.
Doordat dit een gezamenlijk onderzoek is zijn de kosten hiervoor beperkt voor de

gemeente Weert. Door deze samenloop van omstandigheden is er een positief
saldo geweest van € 22.700,=.

Vooruitblik 2017 van de Rekenkamer Weert
Inleiding
De Rekenkamer wil in 2017 het contact met de gemeenteraad intensiveren.
Middels het onderzoek naar burgerparticipatie zijn hiermee een aantal
initiatieven genomen.
Onderzoek
Veiligheidsregio Noord-Limburg: regionaal (Be)grip?
De technische reacties zijn in de maand maart ontvangen en daarna wordt het
rapport voor bestuurlijke reactie toegezonden aan de deelnemende gemeenten.
Op donderdagavond 8 juni wordt in Venlo een presentatie gegeven voor alle
raadsleden van de deelnemende gemeenten.
Nieuw onderzoek, Burgerparticipatie
Al in 2016 zijn er oriënterende gesprekken gevoerd en de Rekenkamer gaat dit
onderzoek ook verder oppakken. Het zal veel meer een participerend onderzoek
zijn, mede gezien het onderwerp. De gesprekken met de onderzoeker worden in
april 2017 afgerond en daarna wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het
onderzoek en de wijze waarop het wordt uitgevoerd. Burgerparticipatie is in
proces bij de gemeente Weert en de Rekenkamer wil daarbij een
momentopname maken zodat aanbevelingen gegeven kunnen worden voor het
verder ontwikkelen van burgerparticipatie in de gemeente Weert.
Presentatie bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR)
Op 12 mei zal op het congres van de NVRR een presentatie gegeven worden over
het gezamenlijk rekenkameronderzoek naar de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
De Rekenkamer Weert geeft hieraan een bijdrage samen met enkele andere
rekenkamer(commissie)s die in de begeleidingscommissie van dit onderzoek
zitten.

