Amendement Eindrapport gemeenschappelijk rekenkamers Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 7 juli 2020;
Gelezen het voorstel tot het aannemen van het voorstel tot aannemen eindrapport gezamenlijke
rekenkamercommissies Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) (2020-47)

Overwegende dat:






Dit onderzoek in gezamenlijkheid door negen rekenkamers is uitgevoerd;
Geconcludeerd wordt dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van de ODZOB een wisselend
beeld geeft
Er volgens conclusie 1 grotendeels tevredenheid is over de uitvoering van de verplichte- en
verzoektaken;
Waalre volgens het onderzoeksrapport zelf ambtelijk voldoende kennis en capaciteit heeft om als
gelijkwaardige partner te sturen op de voortgang;
Waalre als kleine woongemeente baat heeft bij maatwerk in de uitvoering van taken.

Is van mening dat:







Het ongewenst is dat een kleine woongemeente verplicht in een uniform keurslijf geplaatst
wordt;
In het samenspel gemeente – omgevingsdienst voor Waalre behoefte is aan maatwerk;
De verbetering van dit samenspel tijd moet krijgen;
De termijn van drie maanden die in het huidige raadsvoorstel genoemd wordt niet uitvoerbaar is;
De raad periodiek geïnformeerd dient te worden over de doelmatigheid en doeltreffendheid;
Het nog niet duidelijk is wat de juiste frequentie hiervoor is.

Besluit
Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
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 en 5 gericht aan het college;
b. Uitvoering te geven aan aanbeveling 4, waarbij het college de opdracht mee krijgt om met
inachtneming van doelmatigheidsvoordelen ruimte te houden voor maatwerk;
c. Met de ODZOB in 2020 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 jaarlijks hierover te informeren.

Namens de fractie
CDA Waalre

