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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:
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Verrichte onderzoeken / uitgebrachte rapporten
Tijdsbesteding
Personele samenstelling
Financiële verantwoording

I

Verrichte onderzoeken / uitgebrachte rapporten

In de loop van 2017 zijn de volgende rapporten uitgebracht:
 Rapport Evaluatie project snippergroen gemeente Grave, 31 januari 2017
In de gemeente Grave bestonden er situaties waar particulieren grond van de gemeente
in gebruik hadden zonder dat dat met de gemeente was overeengekomen. De gemeente
heeft die problematiek geïnventariseerd en tot een oplossing willen brengen. Naar
aanleiding van de uitwerking van dit project heeft de gemeenteraad de
Rekenkamercommissie gevraagd een en ander te evalueren. In de evaluatie is een aantal
knelpunten aangegeven, deels gelegen in de uitvoering van het project, en deels gelegen
in de rol van de raad. De raad heeft dit bij motie van 28 maart 2017 herkend en
vastgesteld dat de door de Rekenkamercommissie gedane aanbevelingen bijdragen aan
een verbetering van processen door helder de verschillende rollen te benoemen.
De aanbevelingen luiden als volgt:
- formuleer een helder doel en communiceer dat goed;
- neem als gemeente zichtbaar de eerste verantwoordelijkheid, ook als een derde partij
wordt ingeschakeld;
- betrek burgers bij het vinden van oplossingen;
- vermijd polarisatie;
- houd als college de regie in handen.


Rapport Nabeschouwing over het project Hansa (gemeente Boxmeer), 10 juli 2017
en Aanvulling op rapportage nabeschouwing project Hansa (gemeente Boxmeer),
16 november 2017
In Boxmeer is een plan gelanceerd om aldaar een oncologisch ziekenhuis te vestigen. Dit
plan is niet gerealiseerd. De gemeenteraad heeft de Rekenkamercommissie gevraagd de
rol van betrokken partijen aan gemeentezijde die verplichtingen zijn aangegaan in beeld
te brengen en om te onderzoeken hoe die partijen in de loop der jaren met die
verplichtingen zijn omgegaan.
De aanbevelingen waartoe de Rekenkamercommissie op basis van haar onderzoek is
gekomen luiden als volgt:
- ken de partners waarmee je zaken doet;
- gebruik ambtelijke advisering (mede) als basis voor besluitvorming;
- bepaal als raad hoe en op welke momenten je over voortgang geïnformeerd moet
worden;
- weet waarvoor je betaalt en overtuig je ervan dat het aan de burger is uit te leggen;
- verbijzonder een project van enige omvang ten behoeve van inzicht in kosten en
opbrengsten;
- gebruik het instrument van geheimhouding alleen als uiterste middel;
- op verzoek van de gemeenteraad van Boxmeer heeft de Rekenkamercommissie
vervolgens een aantal personen gevraagd om hun reactie op het rapport Hansa. Van
de gehouden gesprekken heeft de commissie vervolgens verslag gedaan.
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 Rapport Grijs en Groen is best te doen! (Land van Cuijk), 21 december 2017
Het beheer en onderhoud van wegen en groenvoorzieningen (grijs en groen) is een
kerntaak van alle vijf de gemeenten in het Land van Cuijk. Gemeenten hebben een
zorgplicht voor het handhaven en bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte.
Inwoners hebben direct profijt van een veilige, goed onderhouden en schone
leefomgeving.
Binnen de onderdelen grijs en groen hebben we gefocust op zaken die deze gemeenten
goed geregeld of handig aangepakt hebben zodat ze van elkaar kunnen leren. We
hebben aandacht gegeven zowel aan de uitvoeringspraktijk als aan burgerparticipatie.
De Rekenkamercommissie ziet kansen om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de
uitvoering te versterken én een impuls te geven aan burgerparticipatie. De belangrijkste
aanbevelingen zijn de volgende:
houd de uitvoering in de gaten en betrek de raad niet alleen bij het vaststellen van
kwaliteitsniveaus en financiële kaders maar ook in de verantwoording over de
resultaten;
geef de raad een goed beeld van de realisatie versus de planning én de gewenste
resultaten zodat de raad zijn controlerende taak kan uitoefenen. Dus rapporteer in
het jaarverslag over de mate waarin geplande onderhoudsmaatregelen en projecten
zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld aan de hand van een percentage;
stel beleid vast op het terrein van burgerparticipatie in het algemeen en bij het
beheer van de openbare ruimte in het bijzonder;
manage verwachtingen van inwoners. Inwonerparticipatie is mooi, maar hoe zorg je
dat het gaat werken? Maak duidelijk wat burgers ervan kunnen verwachten: waar
praten ze mee? Waar kunnen ze over beslissen? Verwachtingsmanagement voorkomt
teleurstellingen;
investeer in professionele communicatie met inwoners. De afdeling communicatie
heeft hierin een rol.
Naast de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie vindt u in het rapport ook de tips
van betrokken ambtenaren én van maatschappelijke organisaties/dorpsraden uit de vijf
gemeenten.
Evaluatie
Daarnaast heeft de Rekenkamercommissie in het voorjaar van 2017 haar medewerking
verleend aan een evaluatie van haar functioneren. Hiertoe is in samenwerking met een
afvaardiging van het Regieteam een rapport samengesteld dat de basis vormt voor de
evaluatie zoals inmiddels besproken in de vijf gemeenten.
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.
In de loop van het jaar heeft de Rekenkamercommissie zich gebogen over potentiële
nieuwe onderzoeksthema’s. Dit heeft geleid tot drie opties welke in november zijn
voorgelegd aan het Regieteam. Vooralsnog zijn er twee thema’s die in beeld zijn:
jeugdzorg en risicomanagement. Het thema jeugdzorg staat als eerste op de rol.
III

Personele samenstelling
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samenstelling van de commissie:
de heer A.G. (André) Hengeveld, voorzitter;
mevrouw drs. T.E. (Tiziana) van Boekel-Billé, lid;
de heer mr. H.H.G. (Bert) van der Linden MA, lid;
de heer G.J.C.M. (Ger) Müskens, lid.

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2017 Rekenkamercommissie Land van Cuijk
Kostenpost
Vergoedingen RKC LvC
Uitbestede werkzaamheden/overige
Ambtelijke ondersteuning (griffie Boxmeer)
Totaal

Begroot (€)
66.000,00
5.000,00
10.000,00

Werkelijk (€)
70.120,32
0,00
10.000,00

82.500,00

80.120,32

Tot zover dit jaarverslag. Wij doen dit toekomen aan de vijf gemeenteraden, de colleges
van B&W, het Regieteam raden Land van Cuijk, en de MT’s.

De Rekenkamercommissie Land van Cuijk
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