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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk.
De Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014 (artikel 3.2) 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.
In dit jaarverslag legt de Rekenkamercommissie Land van Cuijk verantwoording af over
haar activiteiten in 2020 en de besteding van de financiële middelen.
De Rekenkamercommissie vindt haar basis in de Samenwerkingsovereenkomst
Rekenkamercommissie Land van Cuijk, in werking getreden per 1 januari 2014. Dit is
een overeenkomst tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en
Sint Anthonis waarmee zij gezamenlijk een Rekenkamercommissie instellen.
De formele regeling van de Rekenkamercommissie vindt plaats in de Verordening
Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014, vastgesteld in de vijf genoemde
gemeenten. De hoofdonderdelen van deze Verordening betreffen samenstelling, taak, en
werkwijze.
De Rekenkamercommissie Land van Cuijk wil de gemeenteraden graag hartelijk
bedanken voor de prettige en constructieve samenwerking tijdens het verslagjaar. Ook
de colleges van burgemeester en wethouders, de medewerkers van de griffie en de
ambtelijke organisatie willen wij eveneens hartelijk danken voor de goede samenwerking.
Wij hopen deze prettige samenwerking met u dit jaar voort te zetten.
Dit jaarverslag wordt ter kennisname gestuurd aan de vijf gemeenteraden, de colleges
van burgemeester en wethouders, het Regieteam raden Land van Cuijk, de griffies en de
managementteams.
Namens de Rekenkamercommissie Land van Cuijk,

André Hengeveld, voorzitter

1. Inleiding
De Rekenkamercommissie Land van Cuijk (hierna: de Rekenkamercommissie) heeft een
onafhankelijke positie binnen de gemeenten. Onafhankelijk ten opzichte van
gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie van de vijf gemeenten in het Land van
Cuijk. Het is de taak van de Rekenkamercommissie onderzoek te doen naar de
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur
gevoerde bestuur.
De Rekenkamercommissie let daarbij ook op de randvoorwaarden van goed bestuur. Dat
wil zeggen dat ze ook oog heeft voor zaken als integriteit, democratische besluitvorming
en publieke verantwoording. De Rekenkamercommissie richt zich met haar conclusies en
aanbevelingen in de eerste plaats tot de gemeenteraden. Met haar onderzoeken wil de
Rekenkamercommissie bijdragen aan een beter bestuur in het Land van Cuijk en het
vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur vergroten.
Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie, haar visie, werkwijze en
onderzoeksrapporten vanaf 2014, verwijzen wij u graag naar de website www.rkc-lvc.nl.

2. Samenstelling en werkwijze Rekenkamercommissie
2.1 Samenstelling
De samenstelling van de Rekenkamercommissie is het gehele jaar ongewijzigd gebleven
en is als volgt:
 de heer A.G. (André) Hengeveld, voorzitter;
 de heer mr. H.H.G. (Bert) van der Linden MA, lid;
 de heer J.T. (Jan) Langelaar, lid;
 de heer drs. C.W. (Kees-Willem) van Gorkum, lid.
Op grond van Artikel 9 van de hiervoor genoemde Samenwerkingsovereenkomst levert
de griffie van de gemeente Boxmeer ten behoeve van de commissie een ambtelijk
secretaris. Als zodanig heeft tot en met juni 2020 de heer drs. F. (Frits) Harteveld,
destijds werkzaam bij de griffie van de gemeente Boxmeer, gefungeerd. Per juli 2020 is
deze functie, als gevolg van vertrek van dhr. Harteveld, vervuld door de heer A.C. (Ard)
Gerrits MSc., eveneens werkzaam bij de griffie van de gemeente Boxmeer.
2.2 Werkwijze
De werkwijze van de Rekenkamercommissie is dat de leden van de commissie zelf het
onderzoek uitvoeren. Dit wordt dus niet uitbesteed aan externe onderzoekers zoals bij
veel rekenkamercommissies het geval is. Het voordeel van deze werkwijze is dat de
leden van de Rekenkamercommissie op basis van eigen documentenanalyse en
interviews en op basis van eigen waarneming en bevinding daarvan verslag kunnen doen
aan de leden van raadscommissies/gemeenteraden zonder dat daar een schakel tussen
zit van een extern bureau.
De Rekenkamercommissie spreekt met leden van de diverse gemeenteraden tijdens de
formele behandeling van onderzoeksrapporten of in een informerende vergadering zoals
heeft plaatsgevonden op 15 januari 2020. Bij deze vergadering waren raads- en
commissieleden van nagenoeg alle gemeenten vertegenwoordigd. Wij stellen deze vorm
van contact met de gemeenteraadsleden zeer op prijs. Waar in eerdere jaren incidenteel
overleg plaatsvond met het Regieteam raden Land van Cuijk, heeft een dergelijk overleg
in 2020 niet plaatsgevonden. Er bestond geen aanleiding om naast het overleg met de
gemeenteraadsleden ook nog op een andere wijze overleg te plegen.

Om enig inzicht te bieden in de feitelijke werkwijze om tot onderzoeksresultaten te
komen volgt hier een grove aanduiding van de werkzaamheden van de leden van de
Rekenkamercommissie in het afgelopen jaar:
 Oriëntatie op potentiële onderzoeksthema’s;
 het maken van een onderzoeksopzet met concrete vraagstelling en planning;
 onderling overleg binnen de commissie, in vergadering en bilateraal;
 overleg met gemeenteraadsleden;
 verzamelen en bestuderen van documenten;
 interviews voorbereiden, houden en verwerken;
 concept-rapport van bevindingen schrijven;
 gezamenlijk conclusies en aanbevelingen formuleren;
 verwerking resultaat hoor- en wederhoorprocedure;
 definitief rapport opmaken;
 aanwezig zijn bij de behandeling van rapporten in raadscommissies.
2.3 Output
De Rekenkamercommissie heeft in december 2019 een tweetal rapporten uitgebracht, te
weten het rapport Duurzaamheid in het Land van Cuijk en het Rapport Deelneming Land
van Cuijk in de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Deze rapporten zijn in de loop
van 2020 behandeld door de diverse raden. Een afvaardiging van de
Rekenkamercommissie heeft in de afzonderlijke commissiebehandelingen van de
rapporten een toelichting verzorgd.
Daarnaast is in het begin van 2020 is na consultatie van raadsleden besloten om de
sport- en culturele accommodaties in de vijf gemeenten van het Land van Cuijk te
inventariseren en om een beeld te schetsen van de overeenkomsten en verschillen op dit
gebied. De planning was dit onderzoek in het najaar aan de raden te presenteren. De
coronacrisis heeft de gebruikelijke werkwijze echter in de weg gezeten. De communicatie
met de betrokken medewerkers in de diverse gemeenten verliep soms wat moeilijker,
waardoor de beschikbaarstelling van documenten of andere informatie af en toe wat
stokte. Daar kwam bij dat de Rekenkamercommissie alleen nog voor de zomer enkele
keren fysiek bijeen heeft kunnen komen, terwijl de ervaring leert dat juist de
gezamenlijke discussie tot meerwaarde leidt. Niettemin menen wij erin te zijn geslaagd
nog voor het einde van het verslagjaar een nuttig onderzoek te hebben kunnen
opleveren.
In september 2020 heeft de Rekenkamercommissie de gemeenteraden een zogenaamde
Rekenkamerbrief toegezonden betreffende de Centrumregeling Jeugdzorg Noordoost
Brabant.

3. Financieel overzicht 2020
De gemeenteraden hadden voor 2020 een bedrag van € 91.152,00 voor de
Rekenkamercommissie begroot ter dekking van alle kosten. Dit budget is als volgt
besteed:
Financieel overzicht 2020 Rekenkamercommissie Land van Cuijk
Kostenpost
Begroot (€)
Werkelijk (€)
Vergoedingen Rekenkamercommissie
75.152,00
74.387,90
Uitbestede werkzaamheden/overige
1.000,00
1.371,46
Ambtelijke ondersteuning (griffie Boxmeer)
15.000,00
15.000,00
Totaal

91.152,00

90.759,36

