JAARVERSLAG 2013 REKENKAMER WEERT
inclusief vooruitblik naar 2014
Personele samenstelling
Op 1 juli 2013 heeft de voorzitter de heer G.W.M. van Vugt zich teruggetrokken
als voorzitter van de Rekenkamer Weert. In overleg met de fractievoorzitters is
er een voorstel gedaan om de Rekenkamer Weert voortaan, uit twee leden te
laten bestaan. Bij besluit van 30 oktober 2013 heeft de gemeente Weert besloten
hiermede akkoord te gaan voor een proefperiode van één jaar. De heer A.M.A.
van Drunen is vervolgens voor één jaar benoemd als voorzitter van de
Rekenkamer per 1 november 2013. Er zal in 2014 geëvalueerd worden of de
samenstelling van de Rekenkamer met twee leden blijft bestaan en of de
kwaliteit van de Rekenkamer verhoogd is daar de vergoedingen voor de twee
leden ook zijn aangepast.
De ambtelijke/secretariële ondersteuning van de Rekenkamer werd uitgevoerd
door de heer P.A.W. Otten.
De samenstelling van de Rekenkamer was op 31 december 2013 als volgt:
- De heer A.M.A. van Drunen, voorzitter
- Mevrouw I.L. de Pooter
Onderzoeken 2013
Poort van Limburg
Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer in juli 2011 besloten een
onderzoek te starten naar de gang van zaken rondom de Poort van Limburg. Het
onderzoek is in het najaar van 2011 gegund aan het onderzoeksbureau Twijnstra
Gudde en is in voorjaar van 2013 afgerond. De voormalige voorzitter van de
Rekenkamer heeft het onderzoek naar de Poort van Limburg afgerond en
gepresenteerd aan de commissie, waarna het rapport voor besluitvorming naar
de raad is gegaan.
De nieuwe Rekenkamer heeft het onderzoek naar de Poort van Limburg achteraf
geëvalueerd. Het is een goed onderzoek geweest, de voortgang van het
onderzoek liet echter te wensen over.
Punt Welzijn
Met betrekking tot het onderzoek naar Punt Welzijn dat in 2010 van start ging is
op 27 september 2011 een bestuurlijke reactie door het college uitgebracht. Op
30 november 2011 besloot de Rekenkamer evenwel om het rapport niet vast te
stellen. Besloten werd een nadere analyse van de onderzoeksbevindingen en
aanvullend onderzoek uit te voeren. De voormalige voorzitter zou het rapport
opnieuw bezien, echter hiertoe is hij niet meer gekomen. Na het vertrek van de
voormalige voorzitter heeft de nieuwe Rekenkamer het rapport Punt Welzijn weer
opnieuw opgepakt en heeft de nieuwe Rekenkamer de heer J.W. Giessen van
Berenschot gevraagd om het rapport te herijken. Vooral de conclusies en
aanbevelingen zijn aangepast en eind 2013 aan de commissie door de nieuwe
voorzitter gepresenteerd, waarnaar het rapport voor besluitvorming naar de raad
is gegaan.
Doordat er veel nieuwe ontwikkelingen op de gemeente afkomen en het oude
rapport te weinig genuanceerd was, is de Rekenkamer van mening dat het goed

is geweest om het onderzoek van Punt Welzijn te herijken. De Rekenkamer is
tevreden met de resultaten en de wijze van behandeling van het rapport.
Grondbeleid en grondprijzenbeleid
In 2013 is er een nieuw onderzoek gestart naar het grondbeleid en
grondprijzenbeleid. Er had een grote afwaardering van de grond plaatsgevonden
door de gemeente Weert, bovendien is het grondbeleid een aantal jaren terug
geformuleerd en was het een goede mogelijkheid om het grondbeleid te
evalueren.
De planning is dat het rapport na de verkiezingen in 2014 aan de raad zal
worden aangeboden.
Vergaderingen 2013
De rekenkamer vergaderde in 2013 op 31 januari, 6 juni, 19 juni, 19 augustus, 3
september, 24 september, 28 oktober.
Activiteiten in het kader van de Rekenkamer
De nieuwe voorzitter en de secretaris zijn samen naar de inspiratiemiddag
geweest in Maasgouw over de toekomst van de Lokale Rekenkamer.
Ook is de nieuwe Rekenkamer bij het FVO aangeschoven op 7 februari 2013. De
presentaties voor het rapport Poort van Limburg en Punt Welzijn zijn in de
commissies verzorgd. De leden van de nieuwe Rekenkamer zijn aanwezig
geweest bij de behandeling van het rapport De Poort van Limburg in de raad.
Daarnaast hebben diverse overleggen plaatsgevonden rondom het rapport Punt
Welzijn en ten behoeve van het rapport Grondbeleid met de ambtelijke
organisatie.
Financiële verantwoording 2013
In onderstaande tabel is de financiële verantwoording over 2013 weergegeven.

Financiële verantwoording 2013
Inkomsten
Budget

€ 32.175,=
(inclusief €
8.785,=
vergoeding en
toelagen
personeel)

Uitgaven/Kosten
Vergoedingen en reiskosten
Onderzoek punt Welzijn
Onderzoek grondbeleid en
grondprijsbeleid
Lidmaatschap NVRR
Congres NVRR
Advertenties en publicaties
Saldo
Totaal

€ 8.692,00
€ 10.400,00
€ 12.138,00
€
330,00
€
195,00
€
58,00
+/+€ 362,00
€ 32.175,00

€ 32.175,00

Vooruitblik 2014 van de rekenkamer Weert
Onderzoek Grondbeleid
Zoals u gezien heeft in het jaarverslag 2013, loopt het onderzoek Grondbeleid
nog door naar 2014. De nieuwe Rekenkamer heeft gepland om voorjaar 2014 het
onderzoek aan te bieden aan het nieuwe college, zodat het rapport in juni 2014
in de commissie kan worden behandeld.
Quick-scan en nieuw onderzoek
De nieuwe Rekenkamer is voornemens een quick-scan, rondom de nieuwe
regelgeving van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving uit te voeren en
dit nog voor de zomervakantie op te starten. De nieuwe Rekenkamer wil het
nieuwe college en de nieuwe raad gelegenheid geven zich te vormen om daarna
met de raad af te stemmen welk onderwerp de raad graag nader onderzocht ziet.
In het najaar 2014 kan het nieuwe onderzoek worden opgestart. Dit onderzoek
zal dan nog doorlopen in het jaar 2015.
Andere activiteiten
Op 1 april 2014 zal de nieuwe Rekenkamer kennismaken met de nieuwe raad en
een korte presentatie geven van haar taak in relatie tot de raad.
Net na de zomervakantie 2014 zal de nieuwe Rekenkamer geëvalueerd worden,
om per 1 november 2014 op dezelfde of andere wijze verder te gaan.

Nol van Drunen,
Voorzitter nieuwe Rekenkamer Weert

