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Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u ons rapport aan van het vervolgonderzoek naar de
bouwvergunningverlening door de gemeente Coevorden. In deze brief willen wij stilstaan bij
de aanleiding tot het onderzoek en het proces van hoor en wederhoor dat aan publicatie vooraf
is gegaan.
Aanleiding onderzoek
De Rekenkamercommissie Coevorden heeft gedurende 2007-2008 onderzocht in hoeverre de
gemeente Coevorden aanvragen voor bouwvergunningen doeltreffend en klantvriendelijk
behandelt. De uitkomsten van dit onderzoek waren zeer positief. De gemeenteraad heeft het
onderzoeksrapport eind 2008 behandeld. Bij de behandeling toonde de raad zich overtuigd
door de positieve uitkomsten. Tegelijk vroeg hij zich echter af, in hoeverre die goede
resultaten in overeenstemming zijn met aanvragers die zich melden bij politieke partijen en
die zeggen hardnekkige problemen te ondervinden in hun bouwaanvraagprocedure. Daarom
heeft een raadsmeerderheid via een motie gevraagd aan de Rekenkamercommissie Coevorden
om aanvullend onderzoek te doen.
Proces van hoor en wederhoor
Wij hebben de concept-nota van bevindingen voor de rapportage voor ambtelijk wederhoor
aan het ambtelijk apparaat voorgelegd. Dit ambtelijk wederhoor is erop gericht, de feiten in de

concept-nota te controleren, voordat het rapport openbaar gemaakt wordt. Het heeft zoals
gebruikelijk tot een aantal verbeteringen geleid.
Aan het einde van het onderzoek hebben wij in het bestuurlijk wederhoor aan het College van
B&W gevraagd om een oordeel over de nota van bevindingen en de eraan verbonden
conclusies en aanbevelingen van dit eindrapport. De reactie van het college is integraal in het
rapport opgenomen en door ons voorzien van een nawoord. Hiermee is het rapport compleet.
Wij bieden het nu aan de gemeenteraad aan en maken het aldus openbaar.
Wij zijn uiteraard bereid dit rapport in een vergadering van één van uw politieke Kamers toe
te lichten en uw vragen te beantwoorden. Tevens bieden wij u graag de mogelijkheid om uw
technische vragen voorafgaand hieraan schriftelijk of mondeling te stellen. U kunt deze
stellen aan de secretaris-onderzoeker van de rekenkamercommissie, dhr. C.H. Horstmeier. Hij
is op dinsdag en donderdag op kantooruren te bereiken, via 0524-598 724 of
c.horstmeier@coevorden.nl.
Met vriendelijke groet,
De Rekenkamercommissie Coevorden

A.J.M. Smale, vice-voorzitter
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