EMBARGO tot maandag 14 juli 2014, 11.30 uur.
Gemeente Coevorden op koers in uitvoering aanbevelingen
De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft voor 8 van haar
rapporten uit de jaren 2009 tot en met 2012 geïnventariseerd, in hoeverre de
gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie de
aanbevelingen uitgevoerd hebben. De Rekenkamercommissie Coevorden
concludeert
in
haar
rapport
'Wie
de
schoen
past!
Nazorg
op
rekenkamerrapporten', dat dit in het algemeen adequaat is gebeurd.
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
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.
Conclusie
Van de acht onderzochte rapporten van de rekenkamercommissie uit de jaren 2009 tot en
met 2012, zijn de aanbevelingen in het algemeen adequaat uitgevoerd. Daarbij gaat de
verbetering vaak stapsgewijs.
Opmerkelijk is dat uitsluitend die aanbevelingen uitgevoerd zijn, die aan het college gericht
waren. Van de aanbevelingen die de raad voor zich zelf had overgenomen, is geen enkele
uitgevoerd. Samengevat op een vijfpuntsschaal (--, -, +/-, +, ++) is de stand van zaken
bij de uitvoering van de aanbevelingen als volgt verdeeld over de rapporten:
Rapport
Kaderstelling (2009)
Regionaal Overslagcentrum Coevorden (ROC) (2009)
Vervolgonderzoek bouwvergunningverlening (2010)
Meer raad voor ICT (2010)
Termijnoverschrijding bij bezwaarschriften (2011)
Re-integratiebeleid (2011)
Grafrechten (2011)
Lokaal inkopen (2012)
Totaal gemiddeld

Gemiddeld
-+
+/+
+
++
+
++
+

Aanbevelingen
De Rekenkamercommissie Coevorden doet in het rapport vijf aanbevelingen. De
aanbevelingen zijn in grote lijn dat binnen de gemeente zowel raad, college als
rekenkamercommissie elk een eigen verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat
de overgenomen aanbevelingen daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het College van B&W
neemt in zijn bestuurlijk wederhoor de aanbevelingen over. De gemeenteraad spreekt op
een later moment over het rapport.
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