De leden van de gemeenteraad
De leden van het college van B&W

Weert, 12 juni 2018

Onderwerp: aanbieden jaarverslag 2017 rekenkamer
Bijlage(n): 1

Geachte raads- en collegeleden,
Bij deze brief bied ik u conform art. 185 lid 4 Gemeentewet het jaarverslag van de
rekenkamer aan. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten in 2017 en biedt
een vooruitblik naar 2018. 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 2017 REKENKAMER WEERT
inclusief vooruitblik naar 2018
Personele samenstelling
De samenstelling van de Rekenkamer op 31 december 2017 is:
- De heer A.M.A. van Drunen, voorzitter;
- Mevrouw J. Hendrickx, lid.
De ambtelijke/secretariële ondersteuning van de Rekenkamer is uitgevoerd door
de heer P.A.W. Otten.
De voorzitter is per 21 juni 2017 herbenoemd voor 6 jaar.
Onderzoeken 2017
(Be)grip op de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Dit onderzoek in samenwerking met 13 andere rekenkamer(commissie)s in
Noord en Midden Limburg is opgestart na de zomer in 2016. Het
onderzoekgedeelte van het rekenkameronderzoek zou in 2016 afgerond zijn
maar is uitgelopen naar 2017 omdat de begeleidingsgroep na de eerste
oplevering van het onderzoek nog een verdiepingsslag van het onderzoeksbureau
heeft gevraagd. In het begin van 2017 is hierover een technische reactie
gevraagd bij de deelnemende gemeenten. Na de werking van de technische
reacties is het rapport voor bestuurlijke reactie bij de deelnemende gemeenten
aangeboden. Er heeft een algemene presentatie in Venlo plaatsgevonden en
daarnaast een presentatie van de Rekenkamer Weert in de commissie BV-IW op
5 september 2017.
De Rekenkamer is van mening dat het onderzoek goed is verlopen. In de
toekomst kan voor onderwerpen die door gemeenten gemeenschappelijk
uitgevoerd worden ook weer een onderzoek verricht worden in samenwerking
met andere rekenkamer(commissie)s.
Burgerparticipatie (en Overheidsparticipatie)
Na de verkennende gesprekken met de gemeente Weert is er een participatief
onderzoek gestart naar Burgerparticipatie. Middels werkateliers zijn diverse
projecten op het gebied van (naar het bleek later) overheidsparticipatie1 tegen
het licht gehouden. Na de technische reactie van het College waarbij de definitie
ook ter sprake kwam heeft de Rekenkamer Weert het onderzoek iets uitgebreid
en in de nieuwe terminologie een onderzoek naar een tweetal projecten
burgerparticipatie aan het onderzoek toegevoegd. Dit is eind 2017 besloten.
Vergaderingen 2017
De Rekenkamer vergaderde in 2017 voornamelijk over twee onderwerpen: de
veiligheidsregio en burgerparticipatie. Ook de opstart voor het onderzoek naar
Jeugdhulp en de afweging op het verzoek van het CDA om een onderzoek te
starten naar de accountantscontrole op de inkoop van de gemeente Weert is aan
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Wat de Rekenkamer als burgerparticipatie had gedefinieerd, was door de
gemeente Weert tijdens het onderzoek juist als overheidsparticipatie
gedefinieerd.
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de orde geweest. Op 19 januari, 9 maart, 6 april, 22 juni, 3 oktober, 12 oktober,
16 november en 1 december is de Rekenkamer Weert bijeen geweest.
Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest van de rekenkamer(commissie)s in de
regio Noord - en Midden Limburg, 3 februari, 17 februari, 28 maart, 30 mei, 8
juni, 3 oktober waarbij de voorzitter van de Rekenkamer aanwezig is geweest en
8 juni het lid van de Rekenkamer.
Activiteiten in het kader van de Rekenkamer
Op 9 februari is er een voorbereidend gesprek geweest over de aankondiging van
het onderzoek Burgerparticipatie met de wethouder en twee ambtenaren.
Op 12 mei hebben de regionale rekenkamers Noord - en Midden Limburg zich
gepresenteerd op het congres van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers
en Rekenkamercommissies met het onderzoek naar de Veiligheidsregio. De
voorzitter van de Rekenkamer Weert heeft hieraan ook een bijdrage geleverd en
op 11 april is dit samen met de andere presentatoren voorbereid. Naast het
begeleiden van het rapport m.b.t. de Veiligheidsregio heeft de Rekenkamer
Weert een eigen oplegnotitie gemaakt bij het algemene rapport om zo nog iets
meer de vertaling naar de gemeente Weert te maken en bovendien iets meer het
standpunt van de Rekenkamer Weert aan te geven. Tenslotte is bij de
Veiligheidsregio zelf ook het rapport samen de begeleidingscommissie besproken
waarbij de Rekenkamer Weert aanwezig is geweest.
Op 30 augustus 2017 is de jaarlijks bespreking geweest met het FVO.
Op 3 en 5 juli en op 7 september zijn er werkateliers georganiseerd voor het
onderzoek Burgerparticipatie en steeds is één van de leden de Rekenkamer
hierbij aanwezig geweest.
Om vast te stellen of het onderzoeksverzoek van het CDA onderzoekswaardig
was heeft de Rekenkamer eerst precies proberen vast te stellen wat de vraag
was. Vervolgens heeft de Rekenkamer diverse vergaderingen en besluiten van de
gemeenteraad onderzocht. Daarna is de voorzitter van de Auditcommissie
benaderd om het standpunt van de Auditcommissie omtrent dit
onderzoeksverzoek te vernemen omdat bleek dat de Auditcommissie bij dit
onderwerp sterk betrokken is. Alles afwegende heeft de Rekenkamer het besluit
genomen om (niet op korte termijn) dit onderzoek ter hand te nemen.
Financiële verantwoording 2017
In navolgende tabel is de financiële verantwoording over 2017 weergegeven.
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Financiële verantwoording 2017
(in €)
Inkomsten
Budget

35.000,=
(inclusief
10.966,=
vergoeding en
toelagen
personeel)

Uitgaven/Kosten
Vergoedingen en reiskosten
Onderzoek Veiligheidsregio
Onderzoek
Burger/Overheidsparticipatie
Lidmaatschap NVRR
Representatiekosten

9.881,=
260,=
23.400,=
350,=
205,=

Saldo
Totaal

904,=
35.000,=

35.000,=

De Rekenkamer Weert heeft binnen haar budget gewerkt en heeft dus 2,5
procent van haar budget overgehouden.
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Vooruitblik 2018 van de Rekenkamer Weert
Inleiding
De Rekenkamer gaat zich in 2018 opnieuw inzetten om het contact met de
gemeenteraad te intensiveren. Middels het onderzoek naar burgerparticipatie zijn
hiermee een aantal initiatieven genomen. Gemeenteraadsleden zijn echter niet
op deze uitnodigingen van de Rekenkamer ingegaan. De Rekenkamer wil nieuwe
initiatieven nemen.
Onderzoek
Onderzoek Burger- en Overheidsparticipatie
Eind 2017 is het onderzoek Burgerparticipatie voor een technische en
bestuurlijke reactie bij het College van Burgemeester en Wethouders neergelegd
zodat het onderwerp nog door raad (2014/2018) behandeld zou kunnen worden.
Het College wilde alleen een technische reactie verzorgen en gaf ook de
opmerking dat de terminologie die de Rekenkamer had gebruikt door de
gemeente Weert tijdens het onderzoek anders was gedefinieerd in haar nota
Burger- en Overheidsparticipatie. Dit heeft de Rekenkamer doen besluiten om de
inmiddels gewijzigde terminologie in haar rekenkamerrapport aan te passen
zodat binnen Weert steeds dezelfde begrippen gehanteerd worden en ook
burgerparticipatie in haar rekenkameronderzoek te betrekken en dus het
onderzoek iets uit te breiden. Er zal een bestuurlijke reactie gevraagd worden
over het aangevulde en gewijzigde rekenkamerrapport aan het nieuwe college.
Het betekent dat de verwachting is dat de Rekenkamer in het najaar het rapport
in de commissie kan presenteren.
Jeugdhulp
In 2017 heeft de Rekenkamer Weert zich al georiënteerd op een nieuw
onderzoek. Daarbij is voor de Rekenkamer de keuze gevallen op een onderzoek
naar Jeugdhulp. Jeugdhulp wordt door de gemeente Weert samen uitgevoerd
met de gemeente Leudal en Nederweert. In 2017 zijn er dan ook contacten
gezocht met de Rekenkamer Leudal en de Rekenkamercommissie Nederweert.
De Rekenkamercommissie Nederweert had geen ruimte om een dergelijk
onderzoek naar Jeugdhulp uit te voeren, echter de Rekenkamer Leudal was zeer
geïnteresseerd. Inmiddels zijn er al diverse gesprekken geweest en de planning
is dat in juni 2018 het onderzoeksvoorstel bij de raad wordt aangereikt. Het zal
een tevredenheidsonderzoek zijn onder de jeugd en ouders met een
vernieuwende onderzoeksopzet. De planning is verder dat vanaf juni het
onderzoek wordt opgestart en zal doorlopen tot het einde van het jaar. De
rapportage zal waarschijnlijk begin 2019 opgeleverd worden.
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