JAARVERSLAG 2014 REKENKAMER WEERT
inclusief vooruitblik naar 2015
Personele samenstelling
In 2014 is geëvalueerd of de samenstelling van de Rekenkamer met twee leden
blijft bestaan en of de kwaliteit van de Rekenkamer verhoogd is. Deze evaluatie
heeft een positief resultaat gehad en dus was de samenstelling van de RK op 31
december 2014 als volgt:
- De heer A.M.A. van Drunen, voorzitter
- Mevrouw I.L. de Pooter, lid
De ambtelijke/secretariële ondersteuning van de Rekenkamer werd uitgevoerd
door de heer P.A.W. Otten.
Onderzoeken 2014
Grondbeleid en grondprijzenbeleid
In 2013 is er een onderzoek gestart naar het grondbeleid en grondprijzenbeleid.
Er had een grote afwaardering van de grond plaatsgevonden door de gemeente
Weert, bovendien is het grondbeleid een aantal jaren terug geformuleerd en was
het een goede mogelijkheid om het grondbeleid te evalueren.
De Rekenkamer heeft op basis van de conclusies en aanbevelingen van de
onderzoekers, de conclusies en aanbevelingen aangescherpt en in meer
begrijpelijke taal verwoord.
Het onderzoek is voorspoedig verlopen, echter in het voorjaar zijn er
gemeenteraadsverkiezingen geweest. De bestuurlijke reactie op de conclusies en
aanbevelingen van het rapport is door het nieuwe toen nog aan te stellen college
gegeven, waardoor de afronding van het onderzoek een langere doorlooptijd
heeft gehad.
Nieuwe Kwaliteitseisen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Op eigen initiatief is de Rekenkamer een onderzoek gestart naar de nieuwe
kwaliteitseisen die aanvankelijk op 1 januari 2015 zouden ingaan voor
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. In de loop van het onderzoek
heeft de centrale overheid de aanvankelijke planning van 1 januari 2015 naar
achteren geschoven en zijn de kwaliteitseisen wat bijgesteld. Het onderzoek is
eind 2014 afgerond voor een bestuurlijke reactie.
Dit onderzoek heeft een langere doorlooptijd gekend omdat de onderzoeker in
eerste instantie niet de goede en volledig informatie had verkregen en
vervolgens als gevolg van ernstige familieomstandigheden van de onderzoeker.
De Rekenkamer heeft sterk gestuurd op de conclusies en aanbevelingen van dit
rapport, en heeft bepaalde conclusies en aanbevelingen zelf geformuleerd.
ICT en het nieuwe stadhuis
Eind 2014 is het onderzoek naar de ICT in het nieuw stadhuis gestart. Dit
onderwerp is aan de orde gekomen bij het FVO. Echter, ook de organisatie had
van de raad een opdracht gekregen om een evaluatie uit te voeren. De
Rekenkamer heeft met de portefeuillehouder en directeur bedrijfsvoering overleg
gevoerd om de twee onderzoeken op elkaar af te stemmen. De Rekenkamer

heeft haar eigen onderzoek geformuleerd maar heeft wel gebruikgemaakt van
dezelfde onderzoeker die ook door het college was ingehuurd.
Vergaderingen 2014
De Rekenkamer vergaderde in 2014 op 13 januari, 19 maart, 24 april, 26
augustus, 15 oktober, 25 november en 19 december.
Activiteiten in het kader van de Rekenkamer
Op 1 april heeft de Rekenkamer zich gepresenteerd in de nieuwe raad.
De Rekenkamer heeft overleg gevoerd met de organisatie en de burgemeester
over het voorgenomen onderzoek ‘Nieuwe kwaliteitseisen Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving’.
De voorzitter van de Rekenkamer heeft op 3 september een gesprek gehad met
het MT over de samenwerking van de Rekenkamer met de organisatie.
De Rekenkamer is aangeschoven bij het FVO op 8 oktober 2014, voor een
evaluatiegesprek.
De presentatie voor het rapport Grondbeleid en grondprijzen is in de commissie
ruimte op 8 oktober 2014 verzorgd.
Op 25 november is er een overleg geweest met de burgemeester
(portefeuillehouder ICT) en de directeur Bedrijfsvoering over de afstemming van
het ICT-onderzoek.
Financiële verantwoording 2014
In onderstaande tabel is de financiële verantwoording over 2014 weergegeven.

Financiële verantwoording 2014
Inkomsten
Budget

€ 33.518,=
(inclusief €
9.485,=
vergoeding en
toelagen
personeel)

Uitgaven/Kosten
Vergoedingen en reiskosten
Onderzoek VTH
Onderzoek grondbeleid en
grondprijsbeleid
Lidmaatschap NVRR
Bijeenkomst secretarissen Rekenkamer
Over te hevelen naar 2015
Saldo
Totaal

€ 9.551,00
€ 7.650,00
€ 5.858,00
€ 330,00
€
30,00
€ 9.500,00
+/+ € 599,00
€ 33.518,00

€ 33.518,00

Vooruitblik 2015 van de rekenkamer Weert
Inleiding
De Rekenkamer wil in 2015 haar kwaliteitsbeleid verder doorzetten. In goede
afstemming met de organisatie en het college wil de Rekenkamer haar
onderzoeken in 2015 uitvoeren.
Onderzoek
Nieuwe Kwaliteitseisen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
De bestuurlijke reactie is ontvangen in januari 2015. Het rapport is in januari
2015 afgerond en naar de raad gezonden. Dit onderzoek wordt afgerond en
gepresenteerd op 19 mei 2015 in de commissie.
ICT en het nieuwe stadhuis
Dit onderzoek is nog in 2014 gestart maar loopt het eerste kwartaal van 2015
door. Begin april rond de Rekenkamer het onderzoek af voor een bestuurlijke
reactie.
Weert 600
De Rekenkamer is voornemens om de initiatieven die zijn genomen rondom
Weert 600 te evalueren.

