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Geachte heer, mevrouw,

Het fractievoorzittersoverleg heeft de Rekenkamer twee interessante onderwerpen voor
onderzoek aangedragen. De Rekenkamer heeft zich op deze twee onderwerpen
georiënteerd en is tot de conclusie gekomen dat beide onderzoeksonderwerpen
onderzoekswaardig zijn, echter dat de evaluatie van Weert 600 nog te vroeg is om
hierover een onderzoek te starten en het onderzoek naar de ICT op dit moment wel
relevant is maar dat ook de organisatie respectievelijk het college inmiddels een
onderzoek heeft uitgezet.

In de oriëntatie op het onderzoek naar de ICT heeft de Rekenkamer overleg gehad met
een vertegenwoordiger van de organisatie en met de portefeuillehouder, zijnde de
burgemeester op 25 november 2014. Ook de onderzoeksvragen die de organisatie heeft
opgesteld, heeft de Rekenkamer bekeken. De organisatie heeft al verzoeken gedaan bij
verschillende onderzoeksbureaus om een offerte uit te brengen en op het moment dat de
Rekenkamer deze brief schrijft is er waarschijnlijk al een selectie gemaakt, welk bureau dit
onderzoek zou kunnen uitvoeren.

De Rekenkamer heeft een zelfstandige functie en kan in dat kader onderzoek verrichten
naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ICT in het nieuwe gemeentehuis. Gezien
de omstandigheden, er zijn al onderzoeksvragen en er is naar alle waarschijnlijkheid al
een onderzoeksbureau geselecteerd, zal het onderzoek van de Rekenkamer anders
vormgeven worden. Om geen extra en/of dubbele kosten of conflicterende conclusies te
krijgen wil de Rekenkamer met hetzelfde onderzoeksbureau werken. De organisatie heeft
vooral onderzoeksvragen over de stand van zaken op dit moment en bovendien wat er
gedaan moet worden om toekomstige ambities te realiseren. De Rekenkamer is van
mening dat dit zeer nuttig kan zijn, aanvullend daarop stelt de Rekenkamer dat het goed
kan zijn om te onderzoeken hoe het komt dat er problemen zijn met de ICT. Wat zijn de
oorzaken dat op dit moment de lCT-voorziening in het nieuwe gemeentehuis niet optimaal
fu nctioneert.

De Rekenkamer wil dus zelfstandig aanvullende vragen stellen en deze laten onderzoeken
door hetzelfde bureau. Deze aanvullende vragen zullen de volgende elementen bevatten:
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1. Hoe is de lCT-inrichting van het nieuwe gemeentehuis beleidsmatig voorbereid?
2. In welke mate is de raad hierover geÏnformeerd?
3. Kan deze beleidsmatige voorbereiding als voldoendel worden gekwalificeerd?
4. Is de uitvoering conform het voorbereidende beleid geweest?
5. Is de uitvoering binnen de gestelde kosten gebleven?
6. In welke mate hebben er tussentijdse evaluaties plaatsgevonden?
7. In welke mate is e.r tussentijds bijgestuurdz
8, Is de aansturing van de overgang van de oude situatie naar de nieuw situatie voldoende
geweest?
9. Is de gemeenteraad voldoende bij het proces betrokken geweest?
10. Welke verbeteringen kunnen worden aangebracht aan het lCT-beleid en de uitvoering
van de veranderingen?
tt.Zijn de ambities van de gemeente Weeft realistisch gezien de situatie waarin de
gemeente nu verkeerd en gezien de aanpak in het verleden?

U merkt dat de Rekenkamer meer vanuit het verleden naar de toekomst wil kijken en dat
dit mogelijkerwijs aanvullend inzicht kan verschaffen. De Rekenkamer wil zelfstandig een
aanvullende opdracht geven en daarvoor het onderzoeksbureau uit haar budget betalen.
Wel zal met de organisatie afgestemd worden in welke mate deze extra kosten realistisch
zijn. De Rekenkamer schat namelijk in dat dit maar iets meer onderzoek vergt door het
betreffende bureau. De Rekenkamer brengt dus ook een zelfstandig rappott uit aan de
raad met haar eigen aanbevelingen. Met de organisatie en de poftefeuillehouder ICT is
afgesproken dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid draagt en dat we elkaar
informeren.

De Rekenkamer heeft nog budget over van het jaar 2Ol4 en wil dit budget inzetten voor
dit lCT-onderzoek en het budget van volgend jaar inzetten voor het onderzoek van de
evaluatie Weert 600. Een tweede onderzoek in 2015 zal nog bekend worden en waar
mogelijk aansluiten op de actualiteit.

Met vriendelijke groeten,

Nol van Drunen (voorzitter)
Ieke-Louise de Pooter (lid)
Rekenkamer Weert

1 Met voldoende wordt bedoeld dat aan alle omstandigheden (overgang van een oud gebouw naar

een nieuw gebouw) en alle elementen (hardware en software) is gedacht in de voorbereiding.


