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Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u ons rapport aan van het nazorgonderzoek. Hierin hebben wij
geïnventariseerd, in hoeverre de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke
organisatie de aanbevelingen uit 8 eerdere rapporten van de rekenkamercommissie uitgevoerd
hebben. 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
Alle rapporten die de rekenkamercommissie aan de raad aanbiedt, bevatten aanbevelingen. Als
de gemeenteraad een rapport behandelt, besluit hij welke aanbevelingen hij wil overnemen.
Daarmee geeft de raad aan het college van burgemeester & wethouders (en soms aan zichzelf)
de opdracht, om die aanbevelingen uit te voeren. Voor die overgenomen aanbevelingen heeft de
rekenkamercommissie bij 8 rapporten uitgezocht, in hoeverre ze gerealiseerd zijn. Dit heet ook
wel een 'nazorgonderzoek'.
Het is voor de rekenkamercommissie nuttig om te zien, of zij haar aanbevelingen zo
geformuleerd heeft, dat ze uitgevoerd (konden) worden. Voor raad en college is het nuttig om
een overzicht te krijgen, waar aanbevelingen nog niet zijn uitgevoerd, om dit desgewenst te
herstellen.
Proces van hoor en wederhoor
Wij hebben de concept-nota van bevindingen, zoals gebruikelijk, aan de ambtelijke organisatie
voor wederhoor voorgelegd. Dit ambtelijk wederhoor is erop gericht, de feiten in de conceptnota te controleren, voordat het rapport openbaar gemaakt wordt. Daardoor kan de discussie in
de raad zich concentreren op de bestuurlijke oordelen over de feiten. Het ambtelijk wederhoor
heeft zoals gebruikelijk tot 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 conclusies en aanbevelingen van dit rapport. 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.
Digitale en papieren exemplaren
De voortschrijdende digitalisering van het raadswerk maakt het mogelijk om te besparen op
drukkosten. Wij sturen aan elke fractie één papieren exemplaar van dit rapport. Op verzoek
stellen wij u meer papieren exemplaren ter beschikking.
Wij hechten eraan om, zoals altijd, 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.
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U kunt deze stellen aan de secretaris-onderzoeker van de rekenkamercommissie, Carel
Horstmeier. Hij is op dinsdag en donderdag te bereiken, via 0524 - 598 724 of
c.horstmeier@coevorden.nl.
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