(

M

E

E

N

-r

I-RE

Raadsvoorstel
Waalre, B juni 2020

7 juli 2O2O
2020-47

rgaderdatum
orstelnummer
Zaaknummer
Portefeuillehouder

:

Niet van toepassing

Naam opsteller

Wouter Ernes

Naam voorstel

Voorstel tot

Grondslag raadsbeslu it

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Dit heeft geleid tot
een rapport, dat met dit voorstel ter behandeling en
besluitvorming aan de raad wordt aangeboden, ín
overeenstemming met art. 185 Gemeentewet.
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Voorgesteld besluit:

1.

Kennis te nemen van het eindrapport van de gezamenlijke
rekenka mercomm issies over de ODZOB;

2.

De aanbevelingen van de gezamenlijke rekenkamercommissies over te nemen
en daarmee het college op te dragen:

a.

Uitvoering te geven aan de aanbevelingen 1, 3, 4 en 5 gericht aan het
college;

b.

Met de oDZoB binnen 3 maanden een plan van aanpak op te stellen
om het samenspel met de ODZOB te verbeteren met daarbij centraal
de maatschappelijke opgaven, de toegevoegde waarde van de oDZoB
aan de beoogde maatschappelijke effecten, met afspraken over
bijbehorende sturing, ijkpunten, monitoring en evaluatie;

c.
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Voorstel

1, Kennis te nemen van het eindrapport van de gezamenlijke
rekenkamercommissies over de ODZOB;

2.

De aanbevelingen van de gezamenlijke rekenkamercommissies over te nemen
en daarmee het college op te dragen:

a.

Uitvoering te geven aan de aanbevelingen 1, 3, 4 en 5 gericht aan het
college;

b.

Met de ODZOB binnen 3 maanden een plan van aanpak op te stellen
om het samenspel met de ODZOB te verbeteren met daarbij centraal
de maatschappelijke opgaven, de toegevoegde waarde van de ODZOB
aan de beoogde maatschappelijke effecten, met afspraken over
bijbehorende sturing, ijkpunten, monitoring en evaluatie;

c.

De raad hierover halrjaarlijks te informeren.

Beoogd resultaat
Met het kennisnemen van het eindrapport wordt beoogd de gemeenteraad inzicht te
geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODZOB en met het overnemen van
de gedane aanbevelingen wordt beoogd de werking van de ODZOB te verbeteren.

Argumenten
Het is aan de raad om een besluit te nemen over de door de rekenkamercommissie
gedane aanbevelingen.
De aanbevelingen zijn op de pagina's 3 en 4 van het eindrapport geadresseerd aan de

gemeenteraden en de colleges. Vanwege de samenwerking met de negen
rekenkamercommissies is dit keer niet voor de procedure gekozen zoals u die van de
rekenkamercommissie gewend bent. In het rapport is dus geen bestuurlijke reactie
opgenomen. Wel heeft de rekenkamercommissie het college gevraagd om een eerste
inhoudelijke reactie op de inhoud van het rapport te geven, die u bij de behandeling van
het rapport in de raad kunt betrekken. Verder is een conceptraadsbesluit opgenomen in
de rapportage, welke is gebruikt bij het opstellen van dit raadsvoorstel. Het is uiteraard
aan u en de discussie in de raad hoe u met dit conceptraadsbesluit omgaat.
De reken ka mercom m issie onderzoekt de doeltreffend heid, doel matig heid en
rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid. De uitkomsten van de
onderzoeken ondersteunen de raad bij het uitvoeren van zijn taken, waarbij het accent
ligt op het lerend effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan. De
rekenkamercommissie trekt op grond van het verrichte onderzoek conclusies en verstrekt
vervolgens rechtstreeks aanbevelingen aan de raad voor de toekomst. De griffier biedt
vanuit zijn ondersteunende rol, via het presidium, de raad een technisch raadsvoorstel
aan, waarin de aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn opgenomen.

Kanttekeningen
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Niet van toepassing.

Kosten en dekking
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Inclusieve samenleving
Niet van toepassing.

Communicatie
Het rapport is via de website van de gemeente openbaar gemaakt.

Vervolgprocedure en planning
De aanbevelingen bevatten een aantal actiepunten die het college, met de overige

gemeenten en de ODZOB, ter uitvoering op moet pakken.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Dit raadsvoorstel bevat alle beslispunten. Er zitten geen bijlagen bij dit raadsvoorstel.

Bijlagen ter informatie

1.

Aanbiedingsbrief rekenkamercommissie;

2.

Eindrapport gezamenlijke rekenkamercommissies ODZOB.

HET PRESIDIUM VAN DE GEMEENTE WAALRE,

Namens deze, de

ffier,

W. A. Ernes
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