
Aan de leden van de gemeenteraad Weert

GRIFFIE

Weert, 24 juni 2015

Onderwerp : voorliggende bezuiniging op onderzoeksbudget Rekenkamer

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Rekenkamer Weert heeft kennis genomen van de nota ‘Kiezen met Visie’. Het College 
stelt hierin de mogelijkheid voor om het onderzoeksbudget van de Rekenkamer met 10% 
naar beneden te brengen. De Rekenkamer wil graag de gemeenteraad het volgende in 
overweging geven:

1. Steeds verdere verlaging onderzoeksbudget
In 2011 bedroeg het budget voor onderzoeken van de Rekenkamer 44.311 euro. De 
gemeente Weert had toen een budget voor de Rekenkamer dat overeenkwam met de 
landelijke trend. In 2012 is het onderzoeksbudget bijna gehalveerd tot 23.042 euro. 

De Rekenkamer Weert had in 2014 een totaal budget van  33.518 euro. Het inwoner- 
aantal per 1 januari 2014 was 48.722. In Nederland wordt gemiddeld 1,08 euro per 
inwoner uitgegeven aan rekenkamers, dit zou in 2014 voor Weert bijna 53.000 euro 
betekenen. Het budget van de Rekenkamer was dus in 2014 al 1/3 minder dan het 
landelijk gemiddelde. Weert tendeert met een verdere verlaging van het budget naar nog 
maar 50% van het landelijke gemiddelde.

Deze verdere verlaging tast de (onderzoeks)1 mogelijkheden alsmede het functioneren 
van de Rekenkamer aan in de stad Weert. Graag verneemt de Rekenkamer de 
visie/argumentatie  die ten grondslag ligt aan de voorgestelde reducering van het 
onderzoeksbudget met 10%.

2. Taak van de Rekenkamer omvangrijker
Gezien de drie decentralisaties zijn het budget (20 tot 30%) en de taken van de gemeente 
sterk toegenomen. Het zou een natuurlijke beweging zijn om daarmee het 
onderzoeksbudget mee te laten bewegen. Dus juist een verhoging van het 
onderzoeksbudget in plaats van een verlaging.

3. Taak van de Rekenkamer complexer
Het blijkt dat gemeenten hun activiteiten steeds meer verplaatsen naar verbonden 
partijen. Dit is ook bij de gemeente Weert het geval. Het zou zinvol zijn om met andere 
Rekenkamers in de regio te gaan samenwerken om juist samen onderzoek te gaan doen 
naar deze verbonden partijen. Het eerste gesprek hiertoe met de andere Rekenkamers in 
de regio vindt in september 2015 plaats. Het betekent dat het complexer wordt om 
onderzoek te gaan doen. Dit vergt juist dus ook meer budget. 

4. Functie Rekenkamer ter discussieM/VraadraadM/Vraadraad
De discussie over de functie van de Rekenkamer (vorm, invulling, samenstelling en rol) 

1 Een wat zwaarder onderzoek is met een dergelijk budget niet meer mogelijk. Een voorbeeld hiervan 
is het onderzoek naar de Poort van Limburg.
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zou de Rekenkamer graag los bespreken van bezuinigingen. Deze functie in de gemeente 
Weert is zo belangrijk dat niet bezuinigen als (primair) uitgangspunt genomen zou mogen 
worden maar juist de kwaliteit van deze functie. Natuurlijk kan het zijn dat met een 
andere invulling van de functie van de Rekenkamer andere kosten gepaard gaan. Ook zou 
de Rekenkamer het op prijs stellen indien zij bij deze discussie betrokken kan zijn, daar de 
Rekenkamer graag een kwalitatieve bijdrage levert.

Graag vernemen wij de uitkomsten van uw debat in de raad.


