Geachte raad,

Tot onze spijt kunnen wij niet aanwezig zijn bij uw raadsvergadering, wegens andere verplichtingen
en de korte termijn waarop dit geregeld moest worden.
Er is al een brief door ons ingebracht waarin wij reeds ons verbazing hebben uitgesproken dat in de
commissie niet gesproken is over de strategische koers, maar alleen gesproken is over vergoedingen
los van de strategische koers.
Doordat wij niet aanwezig kunnen zijn tijdens de vergadering kunnen wij ook niet als insprekers onze
mening geven en willen wij dat bij deze per brief doen.
Op dit moment wordt door een van ons het plv. voorzitterschap uitgevoerd. Dit wordt gedaan met
een ‘oude’ vergoeding als lid (zelfs voor de tweede maal) maar wel volgens de nieuwe strategie van
de rekenkamer. Dit kost ons veel meer tijd. Wij denken dat hiermee de rekenkamer voor Weert beter
gaat functioneren en dat dit de kwaliteit van de onderzoeken ten goede komt.
Graag willen wij de gemeenteraad Weert in overweging geven of zij de nieuwe strategie van de
rekenkamer voor staat én de verdeling van de vergoeding van een lid over de twee overblijvende
leden. Mocht één van beiden niet positief worden beantwoord door u dan zal de plv. voorzitter geen
voorzitter willen zijn van de rekenkamer Weert. De plv. voorzitter kan dan niet aan zijn persoonlijke
kwaliteitstandaarden voldoen én een redelijke vergoeding hiervoor verkrijgen.
Daarnaast heeft de rekenkamer ruim 1,5 jaar gefunctioneerd onder een voorzitter, waarbij de leden
zich zeer ongelukkig voelde. De leden van de rekenkamer willen dit graag niet nog een keer
meemaken en het lid van de rekenkamer zal zich beraden als er een nieuwe voorzitter wordt
benoemd niet zijnde de plv. voorzitter.
Wij willen u hiermee zeker niet onderdruk zetten, want wat ons betreft heeft u de vrijheid om uw
keuze te maken, maar afhankelijk van uw keuze nemen wij ook onze persoonlijke standpunten in. Wij
zijn verrast door de standpunten in de commissie, het zou jammer zijn als u weer verrast wordt door
onze standpunten achteraf. Vandaar dat wij u van onze standpunten in kennis stellen.
Afhankelijk van uw keuzes zal de plv. voorzitter, indien de raad de beide voorstellen niet aanneemt,
het plv. voorzitterschap uitvoeren conform de nieuwe strategie of terugvallen op de oude uitvoering
van de rekenkamer, totdat een nieuwe voorzitter is benoemd. Tenslotte is de intentie van de plv.
voorzitter om lid te blijven van de rekenkamer en zijn zittingsperiode uit te dienen. Wel kunt u zich
voorstellen dat hij liever niet meer optreedt als vervanger van de voorzitter (3de maal), mocht zich
weer een calamiteit voordoen bij de voorzitter.
Met vriendelijke groeten,

Nol van Drunen
Plv. voorzitter rekenkamer Weert
Ieke de Pooter
Lid rekenkamer Weert

