Rekenkamercommissies

Gemeenteraad van Waalre
Postbus 10.000
5580 GA Waalre
i.a.a. College van B. & W. van Waalre
Managementteam van Waalre
Waalre, 17 maart 2020
Onderwerp: Rekenkamerrapport ODZOB

Geachte dames en heren,
De rekenkamercommissies van Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek,
Nuenen c.s., Son en Breugel, Veldhoven en Waalre bieden u hierbij het rapport aan over
de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB).
Gemeenteraadsleden hebben vragen hoe effectief en efficiënt de Omgevingsdienst werkt.
De bovengenoemde rekenkamercommissies onderzoeken gezamenlijk de doelen, taken,
de kosten en doelmatig- en doeltreffendheid van de ODZOB als uitvoeringsdienst. Het doel
van het onderzoek is de gemeenteraad inzicht te geven in onder meer de doeltreffend- en
doelmatigheid van de ODZOB, de sturing en governance, de toekomstige opgaven en
richtingen van verbetering aan te wijzen.
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert in de regio taken uit voor een veilige en
gezonde leefomgeving. Dit in opdracht van de gemeenten en de provincie. Het is van
belang om duidelijk te krijgen wat de ODZOB bijdraagt aan het behalen van de
gemeentelijke en regionale doelen. Gezien de toekomstige opgaven vraagt de
samenwerking tussen de gemeenten en de ODZOB verbetering.
Door documentanalyse en interviews is het veldwerk verricht door het extern
onderzoeksbureau onder verantwoordelijkheid van de negen rekenkamercommissies. Het
rapport is ambtelijk in de negen gemeenten gecheckt op feitelijke onjuistheden en door de
ODZOB. Feitelijke onjuistheden zijn gecorrigeerd en vervolgens zijn de conclusies en
aanbevelingen geformuleerd.
Vanwege de samenwerking met de negen rekenkamercommissies ontvangt u het rapport
op een uniforme wijze. Dit keer is daarom niet voor de procedure gekozen zoals u die van
de rekenkamercommissie gewend bent. Deze versie, zonder de bestuurlijke reactie, ligt nu

bij u voor. Wel hebben wij 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. Het is uiteraard
aan u en de discussie in de raad hoe u met dit concept raadsbesluit omgaat.
Inhoudelijk bespreken we het rapport met u. Wij zullen dit met inachtneming van de
coronamaatregelen met de griffie organiseren.
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