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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 is ingedeeld:
I
II
III
IV
V

Verrichte onderzoeken / uitgebrachte rapporten
Tijdsbesteding
Personele samenstelling
Financiële verantwoording
Opmerkingen van de Rekenkamercommissie

I

Verrichte onderzoeken / uitgebrachte rapporten

In de loop van 2016 zijn de volgende rapporten uitgebracht:
-

Monitoring onderzoek lokale lasten gemeente Mill en Sint Hubert. Wij zijn nagegaan
hoe het gesteld was met het opvolgen van de aanbevelingen van het rapport over
lokale lasten zoals behandeld in 2015. Hierover is gerapporteerd aan de raad.

-

Rapport IKC Padbroek Cuijk. Dit onderzoek is ingesteld op verzoek van de
gemeenteraad van Cuijk. Directe aanleiding daartoe was een overschrijding van het
oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet voor de bouw van een school/integraal
kindcentrum. De Rekenkamercommissie heeft zich geconcentreerd op drie
hoofdaspecten van de zaak, namelijk de ruimtelijke ordening, de kredietoverschrijding,
en de structuur van verantwoording en controle. Het onderzoek leidde tot de
aanbeveling dat de gemeente scherp zicht moet houden op een project, ook wanneer
het bouwheerschap in handen van een derde wordt gelegd. Dit betekent onder
andere het inrichten van een heldere verantwoordelijkheidsstructuur, transparante
informatievoorziening en expliciete vastlegging van besluiten. De raad van Cuijk heeft
de aanbevelingen op 3 oktober 2016 overgenomen.

-

Rapport ICT = core business, een rapport over de ICT-kansen en -bedreigingen in het
Land van Cuijk. Dit onderwerp is het eerste door de Rekenkamercommissie
onderzochte onderwerp geweest dat betrekking had op alle vijf gemeenten van het
Land van Cuijk. Het onderzoek betrof primair de vraag naar de afhankelijkheid van
gemeenten van softwareleveranciers. De Rekenkamercommissie kwam tot de
conclusie dat een dergelijke afhankelijkheid een onontkoombaar gegeven is, dat
substantiële kostenbesparingen niet te behalen lijken en voorts dat de gemeenten in
het Land van Cuijk hun ICT op orde hebben, maar dat optimalisering door middel van
regionale samenwerking mogelijk lijkt. Daarom is aanbevolen een praktijktest te
doen. Tenslotte is als aanbeveling gedaan de discussie in de raad op het niveau te
brengen dat men inzicht heeft in de wijze waarop de doelstellingen op
dienstverleningsgebied gerealiseerd worden door de gekozen ICT-opzet.
Een nieuw element in de procedure was de gezamenlijke ambtelijke en bestuurlijke
reactie. De ambtelijke reactie is in het rapport verwerkt. De bestuurlijke reactie nam
niet alle aanbevelingen over. Al met al heeft de behandeling van het rapport in de vijf
gemeenten tot iets uiteenlopende reacties geleid. Verdere bespreking vindt volgens
planning plaats in het Regieteam raden Land van Cuijk.

-

Evaluatie project snippergroen gemeente Grave. Op verzoek van de gemeenteraad is
nagegaan welke lering er kan worden getrokken uit de wijze waarop het reguleren
van grondgebruik op de grens van openbaar en particulier groen door de gemeente is
uitgevoerd. Een rapport over dit onderwerp wordt in 2017 uitgebracht.
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-

In 2016 is een begin gemaakt met een onderzoek naar het onderhoud van wegen en
groenvoorzieningen. We hebben de focus van dit onderzoek bepaald op basis van de
resultaten van de enquête over de openbare ruimte die we in september 2016 onder
alle raadsleden hebben uitgezet. Dit onderzoek bestrijkt alle vijf gemeenten. Binnen
de onderdelen wegen en groen zullen we aandacht geven aan zaken die gemeenten
goed geregeld of handig aangepakt hebben, zowel in de uitvoering als in het
betrekken van inwoners en dorpsraden, zodat ze van elkaar kunnen leren.

-

Eind 2016 is op verzoek van de raad van Boxmeer een onderzoeksopzet
gepresenteerd inzake de afgebroken realisering van een oncologisch centrum. In
2017 wordt dit onderzoek uitgevoerd.

II
Tijdsbesteding
In het kader van te verrichten onderzoek houdt de Rekenkamercommissie zich bezig
met:
- documentenonderzoek;
- interviews in het kader van onderzoek;
- onderlinge besprekingen binnen de Rekenkamercommissie;
- overleg met raadsleden en Regieteam;
- schrijven van onderzoeksrapporten;
- bijwonen van raadscommissievergaderingen en themabijeenkomsten Land van Cuijk.
III Personele samenstelling
Per 1 januari 2015 kende de Rekenkamercommissie drie leden en een vacature. Die
vacature is in de loop van 2016 ingevuld, zodat de samenstelling als volgt is geworden:
- de heer A.G. Hengeveld, voorzitter;
- mevrouw drs. T.E. van Boekel-Billé, lid;
- de heer mr. H.H.G. van der Linden MA, lid;
- de heer G.J.C.M. Müskens, lid.

IV

Financiële verantwoording
Financieel overzicht 2016 Rekenkamercommissie Land van Cuijk

Kostenpost
Vergoedingen RKC LvC
Diversen (waaronder kosten van werving en
selectieprocedure)
Ambtelijke ondersteuning (griffie Boxmeer)
Totaal

Begroot (€)
66.000,00

Werkelijk (€)
62.667,00

5.000,00

3.531,39

10.000

10.000,00

81.000,00

76.198,39

V Opmerkingen van de Rekenkamercommissie
Verzoeken om onderzoek vanuit de raad
In 2016 is er driemaal een verzoek van een gemeenteraad aan de Rekenkamercommissie
gedaan om een bepaald onderzoek te doen. In Cuijk betrof dat het IKC Padbroek, in
Grave het snippergroenproject en in Boxmeer het dossier Hansa. Wij signaleren als trend
dat raden de Rekenkamercommissie om een onderzoek vragen. Dat is op zichzelf toe te
juichen. Er past echter een kanttekening: de onderzoekscapaciteit van de
Rekenkamercommissie is beperkt. Lopende onderzoeken laten het niet altijd toe dat
daarnaast nog extra opdrachten moeten worden gedaan. In het kader van een evaluatie
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van de huidige Rekenkamercommissie dient ons inziens te worden bezien hoe hiermee in
de toekomst het beste kan worden omgegaan.
Gezamenlijke ambtelijke en bestuurlijke reactie
Onderzoeken op de schaal van het Land van Cuijk vragen idealiter om een
gemeenschappelijke ambtelijke en bestuurlijke reactie, ook al kunnen daarin van elkaar
verschillende standpunten worden verwoord. Wij hopen de procesgang in dit opzicht te
kunnen bevorderen. Daarnaast zou overwogen kunnen worden rapporten op een Land
van Cuijk-schaal niet vijf keer achter elkaar per gemeente, maar in een meer
gecoördineerde vorm te behandelen.
Gesprekken met raadsleden
In de loop van 2016 heeft circa tien keer overleg plaatsgevonden tussen leden van de
Rekenkamercommissie en raadsleden, in het presidium of in een ad hoc-klankbordgroep.
Dat overleg kan betreffen de nadere bepaling van een vraag vanuit de raad, informatie
over de voortgang van een onderzoek, toetsen van voorlopige bevindingen, inwinnen van
aanvullende informatie, of brainstorming over nieuwe onderzoeksthema’s. De
Rekenkamercommissie hecht grote waarde aan dergelijk overleg.
Blog
Een extra vorm van communicatie met raadsleden heeft de Rekenkamercommissie op
gang proberen te brengen met het introduceren van een blog. Tot dusver is deze vooral
gebruikt als medium van de Rekenkamercommissie om berichten te verzenden. Het doel
van de blog is echter niet in het minst het verkrijgen van input van raadsleden en
mogelijk het uitwisselen en delen van informatie via dit kanaal.
Tot zover dit jaarverslag. Wij doen dit toekomen aan de vijf gemeenteraden, de colleges
van B&W, het Regieteam Land van Cuijk, en de MT’s.
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