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Onderwerp :  agendapunt 9: instemming voorliggende bezuiniging 

 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

De Rekenkamer Weert is verrast. 

  

Graag citeert de Rekenkamer een belangrijke passage van het raadsvoorstel RAD-

001137: 

“Hieraan wordt toegevoegd het schrappen van het onderzoekbudget van de rekenkamer. 

Het lopende onderzoek geschiedt met het budget dat uit 2014 is overgeheveld. De 

Rekenkamer is in 2015 nog geen verplichtingen aangegaan. Een lid van de Rekenkamer 

heeft ontslag genomen wegens het aanvaarden van een functie bij de gemeente Weert. 

De vacature bij de Rekenkamer is nog niet ingevuld en gebeurt vooralsnog ook niet 

vanwege de discussie over de invulling van de Rekenkamer die nog gevoerd wordt in het 

kader van Kiezen met Visie. Het onderzoeksbudget voor 2015 kan zonder problemen 

vervallen.” 

 

Rekenkamer Weert na 1 augustus 2015 

1. Er staat: De vacature bij de Rekenkamer is nog niet ingevuld en gebeurt vooralsnog 

ook niet …….  Is dit een besluit en als dit zo is, kan de Rekenkamer dit besluit ontvangen? 

2. Is het mogelijk dat de voorzitter van de Rekenkamer betrokken wordt in besluiten 

aangaande de samenstelling van de Rekenkamer of het al dan niet invullen van 

vacatures? 

3. Is het mogelijk dat de voorzitter van de Rekenkamer betrokken wordt bij toekomstige 

taakinvulling/werkzaamheden van de Rekenkamer na 1 augustus 2015? 

 

Bezuiniging op budget van de Rekenkamer 2015 

4. Indien er besluiten worden voorgelegd aan de gemeenteraad aangaande financiën van 

de Rekenkamer zou het dan niet wenselijk zijn om in contact te treden met de voorzitter 

van de Rekenkamer om de consequentie(s) daarvan helder te krijgen? 

5. Wat is de onderbouwing dat het ‘geen problemen’ geeft indien het onderzoeksbudget 

voor 2015 met terugwerkende kracht wordt geschrapt?  

6. Kan en wil een gemeenteraad een voorgenomen onderzoek blokkeren door net voordat 

er financiële verplichtingen aangegaan worden het onderzoeksbudget te schrappen?  

 

Structurele bezuinig op onderzoeksbudget 

7. Er wordt structureel bezuinigd op het budget van de raad. Vervalt daarmee structureel 

het onderzoeksbudget van de Rekenkamer Weert? 



 

Fout! Ongeldige bestandsnaam. 

ARCHIEFEXEMPLAAR (paraferen voor gezien; voor zover van toepassing) 

Samensteller: Tegenlezer: Jur. 

Contr.: 

Fin. 

Contr.: 

Hoofd: Directeur: Overl. andere 

afd./sector naam: 

Afschrift naar: 

 

8. Wat is de relatie tussen deze bezuiniging en de nota Kiezen met Visie?  

 

 

 

De Rekenkamer ziet de antwoorden op voorgaande vragen met belangstelling tegemoet. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

De voorzitter van de Rekenkamer, 

 
Drs. ing. A.M.A. van Drunen Msc.  


