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Inleiding
Artikel 3.2 van de Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014 bepaalt dat
de Rekenkamercommissie elk jaar vóór 1 april aan de gemeenteraden een verslag stuurt
van de werkzaamheden over het voorgaande jaar, vergezeld van een financiële
verantwoording.
Aan deze bepaling voldoen wij met voorliggend document, dat als volgt in ingedeeld:
I.
II.
III.
IV.
V.

Verrichte onderzoeken
Tijdsbesteding
Personele samenstelling
Financiële verantwoording
Oordeel van de commissie

In de loop van 2015 zijn vijf onderzoeken opgeleverd. Hieronder geven wij per onderzoek
in het kort aan wat de inhoud daarvan was inclusief enkele gegevens die inzicht bieden in
de voortgang van het onderzoeksproces.
I.

Verrichte onderzoeken

Sint Anthonis
In Sint Anthonis is na overleg met het presidium onderzoek gedaan naar een aspect van
dienstverlening, namelijk hoe staat het met de afhandeling van correspondentie, ofwel
“op tijd leveren”. Gebeurt dit op tijd en adequaat?
Dit was een punt van zorg binnen de raad. Wat bleek: echt inzicht over de hele linie over
de afdoening van zaken ontbrak. Er waren weliswaar verschillende systemen om
gegevens bij te houden zoals werkvoorraadlijsten en afspraken over termijnen, maar een
inzichtelijk, gecomprimeerd stukje info voor de raad, bijvoorbeeld eens in de paar
maanden, was er niet. Zoiets voedt een bepaalde ongerustheid of dingen wel op tijd
worden afgewerkt.
Met die constatering op tafel hebben wij geadviseerd: laat het college periodiek de raad
informeren, kort, met cijfers, zodanig dat je een beeld krijgt van dit anders steeds
terugkerende punt van ergernis. De kern was: hoe maak je van een heleboel data
gerichte informatie? Richting organisatie hebben wij in aanvulling hierop nog enkele
operationele aanbevelingen gedaan, bijvoorbeeld in de sfeer van het optimaliseren van
geautomatiseerde management-informatiesystemen of verkorting van interne
procedures.
Onderzoeksopzet toegestuurd aan raad
Concept-rapport voorgelegd aan college
Ontvangst reactie van college
Rapport toegestuurd aan raad
Behandeling in raad
Besluit raad

17
25
11
25
29
1.

juli 2014 (verzonden 21 juli 2014)
augustus 2014
november 2014
november 2014
januari 2015
Kennis te nemen van het rapport van
de Rekenkamercommissie Land van
Cuijk “Dienstverlening in de gemeente
Sint Anthonis” en de bestuurlijke
reactie op het rapport van het college.
2. De aanbevelingen van het rapport
alsmede de reactie van het college op
deze aanbevelingen te onderschrijven.
Deze aanbevelingen bieden handzame
uitgangspunten om het thema
dienstverlening verder uit te werken,
opdat de Raad invulling kan geven aan
zijn kaderstellende en controlerende
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rol. De wens is om op korte termijn aan
de slag te gaan met deze uitwerking
via een bestuursopdracht inclusief
concrete doelstellingen en een plan van
aanpak.
Zonder hoofdelijke stemming wordt
overeenkomstig het voorstel van het
Presidium besloten tot kennisname van het
Rapport Rekenkamercommissie Land van
Cuijk “Dienstverlening in de gemeente Sint
Anthonis" en tot het formuleren van een
eindconclusie op basis van het rapport.
Een jaar na het houden van het onderzoek zijn wij bij wijze van evaluatie ofwel
monitoring de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de door de raad overgenomen
aanbevelingen nagegaan en wij hebben daarover ( eind november 2015) rapport
uitgebracht aan de raad.
Mill en Sint Hubert
In Mill en Sint Hubert kwam vanuit het presidium het volgende punt naar voren: de
gemeente zit ruim boven het gemiddelde als het gaat om de lokale lasten, dat wil zeggen
de tarieven van belastingen en leges. Hoe komt dat? Is dat nodig om kostendekkend te
zijn als het gaat om bijvoorbeeld riool- en reinigingsheffing, omgevingsvergunning,
paspoort, rijbewijs? Kunnen bepaalde kosten worden verminderd? Na onderzoek van de
Rekenkamercommissie was de conclusie: de gemeente scoort inderdaad hoog met haar
tarieven, en de mate van kostendekkendheid is behoorlijk laag; bovendien krijgt de raad
onvoldoende informatie om op dit punt te sturen. Binnen de samenwerking van CGM
wordt inmiddels gekeken naar kostenopbouw en kostentoerekening van producten. Ons
advies was: het zou wat waard zijn als je binnen het gehele Land van Cuijk tot dezelfde
methode van kostentoerekening zou kunnen komen.
Onderzoeksopzet toegestuurd aan
presidium
Concept-rapport voorgelegd aan college
Ontvangst reactie van college
Rapport toegestuurd aan raad
Behandeling in raad
Besluit raad

2 september 2014
9 december 2014
23 december 2014
29 december 2014
5 februari 2015
1. Kennis te nemen van het rapport
Lokale lasten gemeente Mill en Sint
Hubert “Naar een balans tussen kosten
en baten”;
2. De in het rapport opgenomen
aanbevelingen voor de raad over te
nemen;
3. Het college te verzoeken de in het
rapport opgenomen aanbevelingen uit
te voeren.

Monitoring van dit onderwerp vindt in het voorjaar van 2016 plaats.
Grave
Onderwerp: versterking vestigingsfactoren van bedrijven. Vraag was: wat zijn de
ambities van de gemeente, wat zijn de doelstellingen als het gaat om versterking van
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economie, welke concrete acties zijn er, worden er middelen voor beschikbaar gesteld en
wat valt er voor de raad op te sturen. En welke aandachtspunten zijn er?
Conclusie van de Rekenkamercommissie: wat er moet gebeuren is allemaal vastgelegd,
maar over wat er gebeurt ontbreekt de rapportage; de raad wordt niet periodiek
geïnformeerd, en stuurt ook niet echt. Overigens wel een heel constructief overleg tussen
gemeente en externe partijen in Economisch Platform Grave en met ondernemersvereniging Graveon. Wij hebben geadviseerd: stop met uitgebreide nota’s opstellen en
maak keuzes, bepaal in overleg met ondernemers wat op korte termijn uitwerking moet
krijgen, monitor dat, maak de communicatie met ondernemers scherper, en bepaal welke
onderwerpen in regionaal verband moeten worden ingevuld. Daarnaast nog enige
concrete acties aanbevolen zoals: betrek gevestigde ondernemers bij het promoten van
nog te verkopen bedrijfsterrein.
Onderzoeksopzet toegestuurd aan raad
Concept-rapport voorgelegd aan college
Ontvangst reactie van college
Rapport toegestuurd aan raad
Behandeling in raad
Besluit raad

14 oktober 2014
9 februari 2015
7 april 2015
16 april 2015
3 juni 2015
het college te verzoeken om de in het
rapport van de Rekenkamercommissie
geformuleerde aanbevelingen en
beschreven acties zoveel als mogelijk is
mee te nemen bij de uitvoering van het
economisch beleid.
+ amendement:
Het college op te dragen de in het rapport
van de Rekenkamercommissie
geformuleerde aanbevelingen en
beschreven acties integraal in uitvoering te
nemen binnen het kader van het te voeren
economisch beleid en de resultaten aan de
raad voor te leggen in het vierde kwartaal
van 2016.

Cuijk
De Strategische Visie voor het Land van Cuijk legt het accent op behoud van leefbaarheid
in wijken en dorpen. Die leefbaarheid wordt onder andere bepaald door winkels,
onderwijs en sportvoorzieningen, maar ook door wijk- en dorpshuizen. Uit onderzoek in
2014 bleek dat de regio zo’n 30 à 40 van zulke accommodaties heeft. De vraag dient zich
aan: hoe kun je dat overeind houden?
Ons oordeel: gemeente wil mensen een sterke sociale omgeving bieden. Die ambitie
blijkt uit allerlei stukken. Welnu, wijk- en dorpshuizen dragen daaraan bij. En naar ons
oordeel zou je eens moeten bekijken hoe al die accommodaties beter dan tot nu toe ten
nutte kunnen worden gemaakt, niet alleen om vrijetijdsbesteding te bieden, maar meer
om maatschappelijke initiatieven te stimuleren. Met andere woorden: zou je als
gemeente niet wat meer aandacht moeten geven aan de functionaliteit van al die
accommodaties. Valt er niet wat meer uit te halen? Je hebt ze nu eenmaal, kijk er dan
ook eens op een andere manier naar, namelijk: hoe bevorder je participatie via die
voorzieningen.
Onderzoeksopzet toegestuurd aan raad
Concept-rapport voorgelegd aan college
Ontvangst reactie van college
Rapport toegestuurd aan raad
Behandeling in raad
Besluit raad

22 december 2014
6 mei 2015
30 juni 2015
7 juli 2015
28 september 2015
De raad besluit met algemene stemmen:
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1. Kennis te nemen van het rapport
“Kansen voor Cuijk” en de daarin
opgenomen conclusies.
2. Met inachtneming van de bestuurlijke
reactie het college opdragen invulling
te geven aan de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie.
3. De raad hiertoe voor 1 januari 2016
een startnotitie aan te bieden waarin
het proces wordt geschetst van de
wijze waarop de aanbevelingen worden
uitgewerkt. Daarbij te betrekken de
elementen burgerparticipatie en
besluitvormingsproces raad.
Boxmeer
In Boxmeer dezelfde vraag als in Grave, dus: hoe zit het met het versterken van
vestigingsfactoren voor bedrijven. De Rekenkamercommissie heeft in haar rapport
aandacht geschonken aan een aantal zaken zoals het aspect van acquisitie en promotie,
de Young Talent Group, onderwijs, en de controlerende functie van de raad. En wat het
Land van Cuijk betreft is geadviseerd:
- het maken van een hanteerbare en controleerbare uitvoeringsagenda;
- het geven van prioriteit aan groeisectoren;
- en het leggen van accent op economische samenwerking met de regio’s rond het LvC.
Onderzoeksopzet toegestuurd aan raad
Concept-rapport voorgelegd aan college
Ontvangst reactie van college
Rapport toegestuurd aan raad
Behandeling in raadscommissie/raad
Besluit raad

10 februari 2015
17 september 2015
20 oktober 2015
22 oktober 2015
10 december 2015
I. kennis te nemen van het rapport van de
Rekenkamercommissie Land van Cuijk
getiteld “Versterking vestigingsfactoren
van bedrijven gemeente Boxmeer”, de
daarin opgenomen bevindingen, alsmede
de op grond daarvan geformuleerde
conclusies;
II. de in het rapport geformuleerde
aanbevelingen over te nemen en het
college te verzoeken deze aanbevelingen
te implementeren.

II. Tijdsbesteding
In het kader van onderzoek houden de commissieleden zich bezig met:
- documenten-onderzoek thuis of in een van de gemeenten;
- vergaderingen in het Land van Cuijk;
- gesprekken/interviews in het kader van onderzoek;
- schrijven van onderzoeksrapporten.
Aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de Rekenkamercommissie was vereist in
verband met:
- reguliere vergaderingen van de Rekenkamercommissie
(10x)
- gesprekken/interviews in het kader van onderzoek
(26x)
- overleg met griffiers
(2x)
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-

vergaderingen regieteam raden Land van Cuijk
invulling vacature
raadsconferenties en raadsthemabijeenkomsten

(2x)
(3x)
(4x)

III. Personele samenstelling
Per 1 januari 2015 kende de commissie vier leden. Twee daarvan hebben hun functie in
februari opgezegd. Van de daardoor ontstane vacatures is er inmiddels één per 16 maart
2015 ingevuld; voor de tweede vacature loopt nog een procedure. Per 31 december 2015
is de samenstelling als volgt:
- de heer A.G. Hengeveld, voorzitter;
- de heer mr. H.H.G. van der Linden MA, lid;
- de heer G.J.C.M. Müskens, lid.
De griffier van Boxmeer, de heer A.W.J.M. Cornelissen MMC, is de eerstverantwoordelijke
voor wat betreft de ambtelijke ondersteuning en beheert ook het budget van de
Rekenkamercommissie. Het secretariaat van de Rekenkamercommissie is bij de griffie
van Boxmeer ondergebracht en berust bij mevrouw mr. N.C. Rost van Tonningen.
IV.

Financiële verantwoording
Financieel overzicht 2015 Rekenkamercommissie Land van Cuijk

Kostenpost
Vergoedingen RKC LvC
Diversen
Ambtelijke ondersteuning (griffie Boxmeer)
Totaal

Begroot (€)
66.000,00
5.000,00
10.000

Werkelijk (€)
51.474,76
674,78
10.000,00

81.000,00

62.149,54

V.
Oordeel van de commissie
Binnen de commissie heerst een prima werksfeer. Zakelijk, met een prettige onderlinge
verstandhouding, elkaar met een half woord kunnen begrijpen, respect voor ieders
mening, maar ook positief-kritisch over ieders inbreng. Kortom een harmonieuze groep,
waarin goed met elkaar wordt gewerkt.
De medewerking die wij bij onze onderzoeken krijgen van de zijde van de gemeenten
stemt in het algemeen tot tevredenheid. Iets meer tempo c.q. verkorting van de
doorlooptijd is wenselijk; wij stellen daarom alles in het werk om processen van hoor en
wederhoor en besluitvorming in overleg met secretarissen en griffiers zo goed mogelijk
te plannen.
Onze dank voor alle medewerking gaat uit naar hen, en naar allen die op welke wijze dan
ook hebben meegeholpen om onze onderzoeken mogelijk te maken.
In 2015 hebben vijf onderzoeken de eindstreep gehaald. Alle rapporten zijn door de
gemeenteraden aanvaard. Een jaar na het overnemen van de aanbevelingen gaan wij
monitoren hoe dan de stand van zaken is. Wij berichten de raad in dat geval rechtstreeks
over onze bevindingen. Zo’n momentopname is een follow-up van het eerder verrichte
onderzoek.
Wij kunnen thans terugzien op de eerste twee jaar van ons functioneren als
Rekenkamercommissie Land van Cuijk. Hoewel de commissie in deze vorm oorspronkelijk
is ontstaan vanuit de gedachte dat onderzoeksthema’s zich veelal niet beperken tot één
gemeente, en dat het daarom doelmatig zou zijn om een commissie te vormen voor het
gehele Land van Cuijk, hebben de onderzoeken zich tot nu toe gericht op de afzonderlijke
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gemeenten. Van elkaars onderzoeksresultaten maken de gemeenten tot nu toe weinig of
geen gebruik, terwijl de gedachte ooit was: voor de prijs van een, krijg je er vijf. Wij
brengen daarom sinds kort elk rapport dat wij maken nadrukkelijk per brief onder de
aandacht van de collega-gemeenteraden.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit verslag, dan horen wij dat graag.

7

