Rekenkamercommissie
Postbus 2
7740 AA Coevorden
T: 0524-598 724 / 598 633
E: rekenkamer@coevorden.nl
I: www.coevorden.nl/rekenkamer

Aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Coevorden

Coevorden
Onderwerp

: 4 augustus 2009
: nazorgonderzoek uitgebrachte rapporten

verz.:

Geacht college,
Hierbij willen wij u nader informeren over de start en aanpak van het “Nazorgonderzoek
eerdere rapporten”, zoals dat is aangekondigd in het onderzoeksplan 2009 van de
Rekenkamercommissie Coevorden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wanneer en in
hoeverre zijn de aanbevelingen die de raad overgenomen heeft, daadwerkelijk ingevoerd en in
hoeverre is het effect gerealiseerd dat deze aanbevelingen beoogden?
De bedoeling van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de implementatie van de
aanbevelingen, zoals die in de diverse uitgebrachte rapporten zijn opgenomen en waarmee de
gemeenteraad heeft ingestemd. Het gaat hier om de volgende onderzoeken:
Quick scan Bestuursprogramma “Coevorden werkt 2006 – 2010”,
Inkoop “Investeer in inkoop”,
Bouwvergunningverlening “Bouwen met vertrouwen”,
Privatisering sportaccommodaties “Verloren ambitie”,
Ten behoeve van dit onderzoek, waarmee wij nu starten, willen wij graag van u, op grond van
de door de raad genomen besluiten inzake voornoemde onderzoeken, weten hoe het met de
implementatie van de aanbevelingen staat. Voor het onderzoek is het daarbij van groot belang
dat uw reactie “smart” geformuleerd is, zodat daarmee het voor ons noodzakelijke inzicht
ontstaat. In die situatie zijn aanvullende interviews niet nodig en kan ook het ambtelijk
wederhoor achterwege blijven.
De aanbevelingen uit deze rapporten hebben wij, aangevuld met de essentie van de
bijbehorende raadsbesluiten samengevat in een overzicht dat U hierbij aantreft.
Gezien de eenvoudige opzet van dit onderzoek hebben wij, in overleg met de
gemeentesecretaris, afgezien van het houden van een startbijeenkomst. Een dergelijke
bijeenkomst heeft tot doel een toelichting te geven op het te starten onderzoek en gelegenheid
te geven tot vragen. Uiteraard blijft de gelegenheid tot het stellen van vragen bestaan. In dat
geval verzoeken wij U contact op te nemen met ondergetekende.
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Uitgaande van onze planning, waarbij medio december 2009 het rapport wordt aangeboden aan
de gemeenteraad, verzoeken wij u uiterlijk 15 september 2009 ons het gevraagde inzicht te
leveren. Voor uw moeite in deze zijn wij u op voorhand erkentelijk.
Tot slot delen wij u nog mede, dat deze brief als bijlage meegaat bij onze melding aan de
gemeenteraad van de start van dit onderzoek.
Met vriendelijke groet,
De Rekenkamercommissie Coevorden

W.A.M. ten Hove, voorzitter

Bijlage: Overzicht aanbevelingen

