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Geacht heer, mevrouw,
Op verzoek van de gemeenteraad, gedaan door middel van een unaniem aangenomen
motie in de vergadering van 1 februari 2016, hebben wij een onderzoek ingesteld naar
de gang van zaken rond de voorbereiding van de realisering van een Integraal Kind
Centrum (IKC) in de wijk Padbroek te Cuijk.
De motie gaf de aandachtpunten voor het onderzoek, te weten de ruimtelijke ordening,
de financiële ontwikkeling, de informatievoorziening, de rol van raad, college,
schoolbesturen en bouwmanagement, en de controle-instrumenten van de gemeente op
externe partijen. Op deze punten hebben we ons onderzoek gericht.
In mei jl. hebben wij ons rapport van bevindingen (d.w.z. de feiten) voor hoor en
wederhoor voorgelegd aan de respondenten die wij afgelopen voorjaar hebben
gesproken. Dit heeft op onderdelen geleid tot bijstelling. Na vaststelling van de
bevindingen hebben wij onze conclusies en aanbevelingen geformuleerd en vervolgens
conform artikel 3.5. van de Verordening het rapport toegezonden aan het college met het
verzoek een zienswijze te geven.
Bij brief van 12 juli 2016 heeft het college haar zienswijze op ons rapport gegeven. Deze
is als bijlage 6 in het rapport opgenomen.
Wij hebben aanleiding gezien daarop een aanvulling te formuleren door middel van een
nawoord (pag. 22 in het rapport).
Vanzelfsprekend zijn wij bereid om het rapport nader toe te lichten tijdens behandeling in
de commissievergadering (voorlopige planning: commissie Bestuur van 21 september
2016).
Een afschrift van deze brief zenden wij – ter kennisneming – aan het college.
De raden en colleges van de andere vier gemeenten in het Land van Cuijk ontvangen
eveneens een afschrift.
Met vriendelijke groet,
De Rekenkamercommissie Land van Cuijk,

A.G. Hengeveld
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