JAARVERSLAG 2011 REKENKAMER WEERT
Personele samenstelling
Op 1 oktober 2011 liep de eerste benoemingstermijn van 6 jaar van de
voorzitter, mevrouw Rooskens en een lid, de heer van Drunen, af. Mevrouw
Rooskens gaf aan niet herbenoembaar te zijn en is per 2 november 2011
opgevolgd door de heer van Vugt als voorzitter. De heer van Drunen is per 1
oktober 2011 voor 6 jaar herbenoemd als lid.
De ondersteuning van de rekenkamer werd tot en met april 2011 uitgevoerd
door Annie Hanssen en daarna door Paul Otten.
De samenstelling van de RK was op 31 dec. 2011 als volgt:
- Hr. G.W.M. van Vugt, voorzitter
- Hr. A.M.A. van Drunen
- Mevr. A.E. Louiza Denissen
Onderzoeken 2011
Armoede beleid in de gemeente Weert
In 2011 is het onderzoek armoede beleid dat in 2010 werd afgerond behandeld
in de commissie Welzijn (op 6 september 2011) en in de raad (op 21 september
2011). Er werd kennisgenomen van de conclusies en aanbevelingen maar deze
werden niet overgenomen.
Punt Welzijn
Met betrekking tot het onderzoek naar Punt Welzijn dat in 2010 van start ging is
op 27 september 2011 een bestuurlijke reactie door het college uitgebracht. Op
30 november besloot de RK evenwel om het rapport niet vast te stellen. Besloten
werd een nadere analyse van de onderzoeksbevindingen en aanvullend
onderzoek uit te voeren. Het rapport zal daarom in het voorjaar van 2012
opnieuw voor technische/bestuurlijke reactie (in één keer) worden aangeboden
waarna afronding kan plaatsvinden.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Samen met de gemeente Leudal en de gemeente Nederweert werd in 2011 het
onderzoek naar de invoering van een centrum van Jeugd en Gezin gestart.
Dit onderzoek is in het voorjaar van 2012 afgerond (eindrapport van 20 maart)
en aan de raad aangeboden.
Poort van Limburg
Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamer in juli 2011 besloten een
onderzoek te starten naar de gang van zaken rondom de Poort van Limburg. Het
onderzoek is in het najaar van 2011 gegund aan het onderzoeksbureau Twijnstra
Gudde en wordt in 2012 afgerond.
Vergaderingen 2011
De rekenkamer vergaderde in 2011 op 26 januari, 2 februari, 23 maart, 18 mei,
25 mei, 6 juni, 8 juni, 22 juni, 6 september, 26 september, 5 oktober, 19
oktober en 30 november.

Financiële verantwoording 2011
In onderstaande tabel is de financiële verantwoording over 2011 weergegeven.
Budget 2011
Inkomsten
Budget

€ 52.796,= (inclusief € 8.485,00 vergoeding en
toelagen personeel)

Bijraming vacature

€. 4.400,=

rekenkamer
Uitgaven
Vergoedingen en reiskosten

€

8.799,78

Onderzoek punt Welzijn

€ 21.330,=

Onderzoek CJG

€

Onderzoek Poort van Limburg

€ 17.500,=

Lidmaatschap NVRR

€

330,=

Sollicitatie procedure vacature

€

4.696,=

Afscheid voorzitter

€

340,75

Advertenties en publicaties

€

96,35

Saldo

-/- € 826,88

4.960,=

