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Geachte gemeenteraad en commissie Algemene Zaken,
De rekenkamer Weert heeft toch enigszins met verbàzing de discussie van de commissie Algemene
Z ken teruggeluisterd daar het fractievoorzitters overleg de strategische notitie van de rekenkamer
a,
heeft besproken en met een voorstel naar de commissie Algemene Zaken is gekomen. Wij kunnen
ons yoorstellen dat u niet tot besluitvorming bent gekomen omdat in de discussie het alleen maar
over de vergoedingen van de Iqden van de rekenkamerleden ging en om de samenstelling.
Graag willen wij u onze strategische notitie ter hand stellen. De samenstelling en de verhoging van de
vergoeding per Iid is slechts een gevolg van de strategisèhe koers die de rekenkamer Weert wil varen.
De rekenkamer Weert wil kwplitatief beter werken en heeft daarvoor meer tijd nodig om aan het
'..'.
rekenkamvrwerk te besteden. In de strategische notitie is aangegeven hoe de nieuwe rekenkamer
Weert wil werken en inmiddels is gaan werken. Om way voorbeeldén te geven. Er is een persoonlijke
aankondiging bij de plv. gemeentejecretaris geweest van het onderzoek grondbeleid. Hierdoor is er
een afstemming gemaakt met de organisatie zodat het rapport van de rekenkamer al bij het college
Iigt voordat de grondnota wordt afgerond en naar de raad gaat. De rekenkamer heeft dïverse
contacten onderhouden zoals met de organisatie en het onderzoeksbureau zodat deze planning tot
stand kon komen. Ook is b.v. rondorp Punt Welzijn een overleg geweest met de beleidsambtenaren,
Punt welzijn, de onderzoeker en de plv. voorzitter van de rekenkamer. In een constructief gesprek
zijn zaken met elkaar besproken zodat iedereen elkaar goed begrijpt en hierdoor discussies achtéraf
wötden voorkomqn. Het rapport Punt Welzijp zal zijn planning halen omdat iedereqn meewerkt om
tot eep goed resultaat te komen. Dit vergt inspanning van de rekenkamer.
Doordat de rekenkamer anders wil werken en de kwaliteit wil verhogen zullen de leden meer tijd
moeten steken aan de werkzaamheden van de rekenkamer. De vergoeàing die de gemeente Weett
uitkeert is Iaag in vergelijking met andere gemeenten. Om nu geen verhoging van de kosten doot te
voeren maar wel de werkzaamheden te kunhen uitvoeren is er voorstel gedaan om met twee Ieden
der te gaan en het iotale bedrag van de vergoedingen te handiaven en te verdelen over twee
ver
Ieden. Dit brengt de verantwoordelijkheid van de Ieden met zich meç dat bij terugtrekken een Iid, dit
id, dit ruim van tevoreù aankondigt. Bovendien zijn er ook rekenkamers die met één lid werken (het
directeurjmodel) en duj net als Weert hçt onderzpek vollçdig qitbejtedçp! Dus yplgens de ,
rekenkamer is er geen acuuy problçem als er korie tijd slechts éàn Iià zou zijh.
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De rekenkamer zou het op prijs stellen indien de raad op 30 oktober a.s. het voorstel zou aannemen
zodat de rekenkamer zich verder kan concentreren op haar werk en zich verder niet bezig hoeft te
houden met de voorwaarden waaronder de rekenkamer dient te werken.
Nol van Drunen,
Ieke-Louise de Pooter
Leden Rekenkamer gemeené Weerl
Bijlage: strategische notitie van de rekenkamer Weert
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Notitie
Datum:
Aan:
4 juni 2013
èGemeenteraad Wee|Fracde Voorziûers Overleg
Vant Rekenkamer Weeri
Betreft: Strategische nùtitie rekenkamer Weert
CC:
1. Inleiding
D k ùk iner Wèert beqaat vanaf oktober 2005 dus bijna 8 jaan' Er is veel
e re e a ,
el-varing opged>an met onderzoek ep bovendien zijn er twee voorziûers geweest die
beiden een andere invulling gegeven hebben aan hun rol en daarmee de positie van
de rekenkaèr.
In deze notitie willen de twee over gebleven leden aangeven hoe zij verder de
rekenkamer functie voor de gemçente Weert willen invullen.
2. Sirategische uitgangspunten
De rekenkàmer Weert is een onala|elijk orgaan voor en van de raad. De
rekenkamer voert onderzoek uit aangaande doelkeffèndheid, doetmatileid en
rech|atigheid. Het accent van de rekenkamer ligt vooral op de doeltreffen|eid
omdat de doèlmatileid ook door artikel 213a onderzoeken wordt gùdnan en de
accotmtant de rechtmatigheid in haar onderzoeken meeneemt. Echter,
doelkeffendheid, doelmatileid en rechtmatileid haùgen wçl samen dus bij
onderzoek en zullen altijd alle drie de aspecten een plaats hebben.
j
De Qnderzoeken hebben vooral tot doel om de doelîeffendheid, de doelmati|ei en
de rech|atigheid te yerbetemn en dus de rekenkamer Weert hee| niet de intentie
om af te rekenen.
3. Inbedding kan het onderzoek
lndien de rekenkamer ùit is op verbdering dan betekent dit dat de inbeàding van het
önderzoek erg belan|jk is. Belangrijk is dat de aâekencul|m niet in het pnderzpek
insluipt en dat iedereen open blijA staan yöor de verbeiedngen die aliijd pogelijk
t
z jn.
Selectie onderzoeùonde|erp
Om deze verbeterculmùr te rçaliseren is het van belang dat er goed gecommuiceerd
wordt. Het begint al bij de onde-emselectie en dus de onderzoeksopzet. Soms zal
het onderwerp gekozen worden vanwege een bepqalde calamiteit (zoal| de Poort van
Limburg recentelijk). Belangrijk blijA dan nog steeds dat de rekenkamer voùral de
insteek heeft op iets tç onderzoeken waar verbetedngen op mogelijk zijn en het
onderwerp alleen een aaùleiding is om te ondœzoeken wat verbeterd kan worden.
. ' ''' ' . .
Om tot een aöede selectie van èen ondel-wezp te komçn Fil de rekelimlzcv graag een
keer perjaar een overleg met het FVO. è
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Onderzoeùopzet
Er dient altijd een onderàoeksopzet gemaakt te worden door de rekenkamer om
enerzijds een goçde selectie te k'unnen maken uit de onderzoe|bureaus en |derzijds
iedereen goed te info|eren. Een onderzoeksopzet kan alleen goed gemaakt worden
dien een lid yan de rekenkamer zich verdiept in de probl|atiek.
in
Het is belangrijk d|t de rekeùkamer de onderzoeksopzet tei ke|isgeving stuurt àan
de raad, zodat eventuele a||llingen gegeven kunpen en dat de onderzoeksopzet
aan de organisatie persoonlijk (door de voorzitter in principe) wordt toegelicht. (Het
gaat nàmelijk om de intentie en de organisatie dient de intentie te begrijpen en ook
Völöp haar medewerking te gaan geven aan het onderzoek.) In het verleden is er
lijks een intwduetie van het onderzoek geweest en de nieuwe rekenkamer wil
nauwe
dit graag inàoduceren. Belangrijk in het geheel is dat de planning van het onderzoek
yoor iedereen helder is en dat deze plnnning ook wordt nagekomen. De rekenkamer
zal de voortgàng moeten monitoren en bij a|ijkingen van de plnnning de raad, het
college en de org|isatie möeten info|eren.
Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau. Echter, soms kan het
zinvol zijn om als rèkenkamer iets meer betmlçken te zijn en de sfeer te proeven vàn
de a|gètrofen situatie. De rekenkamer deàkt dat het goed zou zijn dat leden soms
aanwezig zijn bij intewiews.
Indien nodig kan ook de rekenkamer inljpen indien de sfeer rondom het ondeèzoek
in gevaar dreigt te komen. De houding van de onderzoekers dient namelijk de
verbetersfeer te gar|deren.
Aanbeveling en concluàies
Uit ervaring blijkt dat er regelmatig discussies zijn |ssen de onderzoekers en de
k nkamer. De manier van verwoorden van de aanbevelinéen en conclusies past
re e
k 11lç er steeds het
niet altijd volgens de reke|amer. Tot op heden heeR de re e am
onderzoeksbureau bijgestuurd en soms was het resultaat daal'varl niet optimaal
(rapport Punt Welzijn is daarvan een voorbeeld). Het steeds bijsturen heefï tot gevolg
dat het onderzoek steeds verder uitloopt.
De rekenkamer weert is van mening dat een onderzöek afgestemd dient te zijn op de
Weert. Dat àetekent dàt er rekening woçdt gehouden met de
gemeente
d ksbureàu ùeeft daar regelmatig minder
omst|digheden en de èuluzltr. Een on erzoe
feeling mee.
Het voorstel vwmit de rekenkamer is dan ook dat dç rekenkamer zelf de conclusies
en a|bevelingen zou klzrklwn schrijven op voorzet van het onderzoeksbureau, indien
de voorzet niet aan de vemachtingen van de rekenkamer voldoet. Dit vergt wel meer
energie van de leden van de reke|amer.
Uitbrengen van het onderzoe|resultaten
De rekenkamer Weert wil graag zorgvuldig de onberzoeksresultaten naar buiten
ddels haar rapport ep toelichting in de bekçffende èommissie. Daamaast
brengen mi
k 14 stilstaàn bij èen evaluatie van het onderzoek met het
wil de rekenkamer oök o
FVO (kan gelijktijdig met het overlçg over een nieuw onde|erp). Ook wil de
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rekenkamer giaag de voortgang van dé a|bevelingen van eerdere onderzoeken
Mlnpen Volgen en daar in het jaanœrslag melding van makep.
# kenkamer Weett
4. Samenvatting van de extra activiteiten van e re
De rekenkamçr Weert wil graag ropd om het onderzoek meer communicatie
uitvoèrçn en meer persoonlijke beîoae|eid bij het onderzoek.
De rekenkamer weert wil scherper de voortgang van ltet onderzoek volgen
maar Ook de snelheid bevordeten door zelf meer Ferk te doen als de voorzet
lusie en aanbçvelingen van een ta/potï tekort schiéten.
van conc
De rekenkamer weert wil het overleg met een vekegenwoordigng vap de
raad intensiveren. Graaj wil de rekenkamer een keer perjaar een gesprek met
het FVO. Daarbij kan een nieuw onderzoeksonde-eo aan de orde komen en
kan er een evaluatie plaatsvinden van het vorige ondçrzoek. Ook kan dan het
ûmdioneren van de rekenkamer aan de orde komen.
5. samenstelling van de rekenkaser enfnanciële vergoedingen
De rekenkamer Weert bestaat nu uit drie leden. De voorzitter heeft ontslag genomen
en de huidige twee lèden willen graag smnen verder. Zij àenken dat een rekenkamer
it twee leden kan bestaan. De wer|aamheden worden danrmee pçr lid wel
ook u
k doordat de inzet van de leden bt' het àegeleiden van de onderzoeken groter
meer, 00
wordt. De leden willen voorstellen om de winst in de vergoedingen die behaald
wordt met een lid minder, te verdelen over de twee overgebleven leden. Zij gaan
meer doen dan yoorheen wat volgens hen de kwaliteit van de begeleiding zal
verbeteren en ook met minder personen.
Dè vèrgoçding van de ledenl van de rekenkamer komt daarmee b.v. nog niet op een
niveau van de rekç|aercommissie van Waalwijk (een even grootte gemeente).
k alder en insteek maar klllmen goed
De huidige tweç leden àijn verschillend qua ar
met elkaar samenwerken. Zij zien voor de huidig: sa|enstelling van twee lçden dus
E hter er kan wel een tegenstelling ontstnnn
in principe ook Weinig problemen. c ,
tusseq het lid en de voorzitter. Doordat er slechts twee leden zijn kml mogelijk de
voorzitter altijd zijn standpunt doord|en. De beide leden viùden dit niet wenselijk
i ht te wordèn voor hd geval dit zicll voor doet.
dus hiervoot dient een oplöàs ng gezoc
We denken in het reglement van orde vaù de rekenkamzr hier een zinsnede voor öp
te nemen godat hier een oplossing vooy is. De rekçnkamer staat open voor suggestiej.
' De meeste reke|amertcommissiels rekenen met een vergoeding per vergadedng en hebben voor de
leden een vergoedilv per uur voor extra wer|aamheden. Het betekent daarmee dat de irlzet van de
d de weràaamheden. Er zijn mmar weinig
leden meer aangepast is op de hoeveelhei van
reke|amexcommissiels die net als Weert een m|ndvergoeding heb eh. Waalwijk is dè èn ge
gemeçnte die wij kennen met een vergelijibare omvang. Bij grotere gemeenten komt een
|aandvergoeding wel meer voor. Een altematief zou lçultlzen zijn om een vergadewçrgoeding per
d ring in te stéllen en een vergoeding voor extca werHaamhçden.
verga e
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