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Aan de heer P. Sijben en leden van de 
Commissie Ruimte 

 
 
 
 
 
 

GRIFFIE 
 
Weert, 22 mei 2015 
 
 
Onderwerp :  Vraag in de commissie over rapport VTH 
 
 
 
Geachte heer Sijben en commissieleden, 
 

 

Tijdens de commissievergadering van 19 mei 2015 heeft u de Rekenkamer de vraag 
gesteld: Ligt het niet op orde zijn van de basisinformatie VTH van de gemeente Weert aan 
de gemeente Weert of aan het te laat leveren van een dergelijk systeem door de RUD? 
 
De Rekenkamer heeft deze vraag uitgezet bij de onderzoekster. De onderzoekster heeft 
een duidelijk antwoord  op uw vraag. Onderstaand antwoord komt direct uit een e-
mailantwoord op een vraag van de onderzoekster aan de organisatie die vorig jaar tijdens 
het onderzoek is gesteld. 
 
Het antwoord op uw vraag is dat het aan de gemeente Weert zelf ligt dat het 
registratiesysteem VTH (SBA) niet op orde is. Het heeft weinig met de RUD te maken 
gehad. Nu dat het niet goed is gegaan met het eigen systeem wordt met het RUD aan een 
nieuw systeem gewerkt.  
 
De gemeente heeft haar systeem al meerdere jaren en volgens de gemeente zijn er fouten 
gemaakt bij de inrichting van het systeem waardoor er (naar eigen zeggen) door de 
verschillende teams binnen de gemeente een eigen werkwijze is gecreëerd die niet strookt 
met het gedachtengoed achter het systeem.  
Dit op basis van informatie van de leverancier dat dit niet bezwaarlijk zou zijn. Deze 
informatie blijkt niet correct te zijn. Inzicht in persoonlijke werkvoorraad en management 
gegevens in algemene zin moeten via andere systemen verkregen worden en dit gaat 
gepaard met de nodige inzet. Qua functionaliteit (o.a. procesbegeleiding en 
documentcreatie) heeft het softwarepakket van de gemeente Weert niet het niveau van 
een vergelijkbaar softwarepakket. Daarbij kent het functioneel beheer een te hoog ict 
gehalte. Normaliter zou dit uitgevoerd moeten kunnen door een vakdeskundige met 
affiniteit voor deze systemen. 
 
Dat het nu in RUD verband wordt opgepakt is een kans voor de gemeente Weert om haar 
registratiesysteem te verbeteren en zo te gaan voldoen aan de kwaliteitscriteria. Voor 
toezicht en handhaving moet al vanaf het in werking treden van de Wabo aan de 
registratie en monitoringsverplichting worden voldaan. 
 
De Rekenkamer heeft uitvoerig uw vraag uitgewerkt omdat het zoals u tijdens de 
behandeling van ons rapport al heeft vernomen een complexe situatie is. De gemeente 
Weert had dit namelijk al op orde moeten hebben in het kader van de Wabo. 



 

 

De Vergunningverlening in de nieuwe wet ‘Verbetering VTH” is een toevoeging, die dus in 
2016 in het ICT-systeem op orde dient te zijn. 
 
Daarnaast wil de Rekenkamer u hartelijk danken voor uitvoerig behandeling van het 
rapport VTH. Het gaat namelijk om samen de goede ontwikkelingen in te zetten. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De Rekenkamer Weert. 
Met vriendelijke groeten, 
De voorzitter van de Rekenkamer, 

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


