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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 
 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de rekenkamer Weert. De rekenkamer is in oktober 2005 
geïnstalleerd en van start gegaan. Na een periode van kennismaken en procedure afspraken 
heeft de rekenkamer in 2006 zijn eerste onderzoek afgerond en is begonnen met het tweede 
onderzoek.  
 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten sinds de oprichting van de kamer en legt 
verantwoording af over de financiële en personele inzet gedurende deze periode. 
 
De rekenkamer dankt eenieder voor de goede samenwerking in de afgelopen periode en kijkt 
uit naar een vruchtbare samenwerking in de toekomst. 
 
 
Anne-Marie Rooskens 
Voorzitter Rekenkamer Weert 

 

De rekenkamer van de gemeente Weert met vlnr.: mevrouw A.M. Rooskens, de heer N. van 
Drunen en de heer H. Verdellen 
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InleidingInleidingInleidingInleiding    

 
In de verordening van de rekenkamer Weert is in art.10 bepaald dat de rekenkamer elk jaar 
voor 1 april een verslag opstelt van zijn werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar.  
 
Met dit jaarverslag legt de rekenkamer verantwoording af over de periode vanaf 1 oktober 
2005, toen de rekenkamer van start is gegaan. 
 
De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Het werk van de 
rekenkamer kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid.  
De rekenkamer wil met haar rapporten leer- en verbeterprocessen stimuleren waardoor de 
gemeente effectiever en efficiënter kan werken. Daarnaast zal de rekenkamer daar waar aan 
de orde, ook de rechtmatigheid toetsen. Op basis van de uitkomsten van een onderzoek geeft 
de rekenkamer aanbevelingen en adviezen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt 
wat ze met deze adviezen doet. Overigens heeft de raad op 13 december jl. de conclusies en 
aanbevelingen van het eerste onderzoek overgenomen. 
 
Dit jaarverslag is als volgt opgebouwd: in de eerste paragraaf wordt kort ingegaan op de 
samenstelling van de rekenkamer Weert, dan worden de activiteiten in 2005 en 2006 
beschreven, en vervolgens wordt verantwoording afgelegd over de personele en financiële 
inzet. 
 

Samenstelling Samenstelling Samenstelling Samenstelling     
 
De rekenkamer van de gemeente Weert bestaat uit drie externe leden:  
drs. Anne-Marie Rooskens MSc (voorzitter); 
drs. ing. Nol van Drunen MSc  (plv. voorzitter); 
drs. Hans Verdellen (lid). 
 
De leden worden ondersteund door de griffier mr. Madeleine Wolfs en de beleidsadviseur 
griffie drs. Roger Rutten. 
 
 

AcAcAcActiviteiten tiviteiten tiviteiten tiviteiten in 2005 en 2006in 2005 en 2006in 2005 en 2006in 2005 en 2006        
 

Opstartfase 

    

Opstellen Reglement van Orde Rekenkamer 
In artikel 11 van de Verordening op de rekenkamer van de gemeente Weert is aangegeven dat 
de rekenkamer een reglement van orde vaststelt voor zijn werkzaamheden en vergaderingen. 
De rekenkamer heeft dit reglement vastgesteld op 26 januari 2006.  
 
Onderzoeksprotocol 
Naast het reglement van orde van de rekenkamer is er eveneens een onderzoeksprotocol dat 
als leidraad dient bij het doen van onderzoek. 
 
Introductie rekenkamer 
De rekenkamer is geïntroduceerd op de gemeentelijke website en het gemeentelijk nieuwsblad 
de gemeentewijzer. Verder heeft de rekenkamer kennisgemaakt met commissie Algemene 
Zaken (op 28 november 2005), de bugemeester, de portefeuillehouder Financiën en het eerste 
aanspreekpunt in de gemeentelijke organisatie: de directeur Sector Middelen. 
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Het eerste onderzoek 

 
Selectie onderzoeksonderwerp 
Om een onderzoeksprogramma te kunnen samenstellen kan de rekenkamer zelf onderwerpen 
aandragen, maar ook gebruik maken van suggesties van de raad, het college 
belangengroepen en individuele burgers. Gedurende het eerste jaar heeft de rekenkamer zich 
geconcentreerd op suggesties van de raad en het college. Eind 2005 heeft de rekenkamer per 
brief aan de raadsfracties, het college van burgemeester en wethouders en de accountant 
verzocht potentiële onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Daaruit zijn de volgende 
onderzoeksonderwerpen naar voren gekomen: 

• De kosten en opbrengsten van betaald parkeren; 
• Onderzoek naar de doelmatigheid van subsidieverstrekking aan professionele 

instellingen in verband met de discussie over de voorgestelde bezuinigingen; 
• Doelmatigheid van presentatie van beheerplannen; 
• Project Keen Kiest Kwaliteit; 
• Afvalstoffenheffing en rioolrechten; 
• Programmabegroting; 
• Verkoop milieustraat. 

 
Deze onderwerpen zijn besproken in de vergadering van de commissie AZ op 28 november 
2005. Doel hiervan was de achtergronden van deze onderwerpen beter te leren kennen. 
Op basis van de discussie in de commissie en de selectiecriteria zoals opgenomen in het 
reglement van orde heeft de rekenkamer besloten om de verkoop van de milieustraat te 
onderzoeken.  
De andere onderwerpen zijn geplaatst op een dynamische groslijst, en kunnen eventueel in de 
toekomst onderwerp van onderzoek zijn. 
 
 
 
 
 
Opstellen onderzoeksvoorstel  
In maart 2006 heeft de rekenkamer zijn onderzoeksvoorstel afgerond. In dit voorstel is wordt 
aangegeven dat het onderwerp: de verkoop van de milieustraat van het incidentele karakter 
wordt ontdaan en het te bezien vanuit het perspectief van de wijze waarop de gemeente Weert 
het verkopen van onroerende zaken binnen de organisatie heeft opgezet en in de praktijk 
uitvoert. Het onderzoeksdoel is als volgt geformuleerd: Welke leerpunten zijn er te behalen 
met betrekking tot de wijze waarop de gemeente Weert onroerende zaken verkoopt in zijn 
algemeenheid en met betrekking tot de milieustraat in het bijzonder? 
 
Het onderzoeksvoorstel wordt in maart naar de raadsleden en het college verstuurd. 
 
Selectie onderzoeksbureau 
Bij drie adviesbureaus wordt een offerte opgevraagd voor de uitvoering van het onderzoek aan 
de hand van het onderzoeksvoorstel. Dit gebeurt in goed overleg met de inkoper van de 
gemeente en conform de procedures van de gemeente Weert. 
Op basis van offerte en toelichting wordt het organisatie-advies Hiemstra en de Vries 
geselecteerd. 
 
Uitvoering onderzoek 
In de periode van mei – oktober 2006 heeft de uitvoering van het onderzoek plaatsgevonden, 
onder intensieve en bijsturende begeleiding van de rekenkamer. Deze intensieve vorm van 
begeleiding heeft een negatieve invloed gehad op de doorlooptijd van het 
rekenkameronderzoek. De rekenkamer heeft het college verzocht om een technische reactie 
te geven op de data voortvloeiend uit het onderzoek. Deze reactie is voor een belangrijk deel 

 



 6 

in het rapport verwerkt. In oktober – november zijn door de rekenkamer samen met het 
adviesbureau conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Daarop heeft het college nog een 
bestuurlijke reactie gegeven die als bijlage aan het definitieve rapport is toegevoegd. 
 
Presentatie onderzoeksresultaten 
De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd aan de commissie AZ op 29 november 2006. Het 
presidium heeft de onderzoeksresultaten voorgelegd aan de raad. In de raadsvergadering van 
13 december 2006 zijn de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen 
door de raad.  
 
Het tweede onderzoek 

 
Selectie onderzoeksonderwerp 
Eind oktober heeft de rekenkamer gesprekken met de verschillende fracties over potentiele 
onderzoeksonderwerpen. De volgende onderwerpen worden aangedragen: 

• Afvalstoffenheffing en rioolrechten; 
• Afschrijvingsmethodiek; 
• Analyse en inhoud programmabegroting; 
• Politieke besluitvormingsproces; 
• Regionale VVV; 
• Doelmatigheid subsidie professionele instellingen; 
• Op afstand plaatsen van gemeentelijke bedrijven; 
• Budgetsubsidie en prestatieafspraken; 
• Communicatie. 

 
Tijdens de laatste vergadering in 2006 van de rekenkamer is aan de hand van de 
selectiecriteria besloten om subsidies aan professionele instellingen te selecteren. 
 
 
Personele en financiële inzetPersonele en financiële inzetPersonele en financiële inzetPersonele en financiële inzet        
 
Vergaderingen 
De rekenkamer heeft in 2005 drie keer vergaderd en is in 2006 zestien maal bij elkaar geweest 
voor een vergadering.  
 
 
2005 2006 

 
2006 

27-10-05 20-01-06 15-06-06 
28-11-05 26-01-06 19-07-06 
08-12-05 23-02-06 26-07-06 
 23-03-06 20-09-06 
 06-04-06 04-10-06 
 26-04-06 26-10-06 
 16-05-06 31-10-06 
 06-06-06 23-11-06  
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Vergoeding externe leden versus geïnvesteerde uren 
De externe leden van de rekenkamer ontvangen een vaste vergoeding van € 3000,- voor de 
voorzitter en € 2500,- voor de leden.  
Globale tijdsbesteding in 2006 van de voorzitter bedroeg 200 uren, van de externe leden 125 
uren en 125 uren.    
    

De rekenkamer wordt bij de uitoefening van haar werkzaamheden ondersteund door de griffie, 
die het ambtelijk secretariaat voert van de rekenkamer. De tijdbesteding van de griffie aan de 
rekenkamer in 2006 bedroeg 165 uren. 
 

Budget 
 
2005 
De raad heeft een jaarlijks budget voor de rekenkamer vastgesteld op € 25.000,-. In 2005 is 
hiervan een bedrag van € 2.261,30 uitgekeerd aan de externe leden. In dit bedrag zijn ook de 
reiskosten van de (overige) sollicitatanten verwerkt.  
 
Inkomsten  
Budget  € 25.000,- 
Uitgaven  
Vergoedingen en reiskosten € 2.261,30 
Publicatie vacaturetekst € 2.659,75 
Saldo € 4.921,05 
 
 
Het resterende bedrag van € 20.078,95 is teruggevloeid naar de algemene middelen. 
 
2006  
 
Inkomsten  
Budget  € 25.000,- 
Uitgaven  
Vergoedingen en reiskosten € 8.799,10 
Cursus € 1487,49 
Hiemstra & De Vries €15.398,- 
Saldo € 25.684,59 
  


