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Rekenkamercommissie

Aan de fracties van de
gemeenteraad van
Waalre

Waalre,

15 januari 2021

Onderwerp: Fractiebezoeken rekenkamercommissie

Geachte fractievoorzitter,
De Rekenkamercommissie van Waalre heeft al enkele jaren de gewoonte om 2 maal
tijdens een raadsperiode op wat meer informele wijze te overleggen met de fracties uit
de gemeenteraad. Dit overleg bestaat normaliter uit een kort gesprek per fractie.
Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronapandemie hebben wij er deze keer
voor gekozen om dit overleg schriftelijk af te handelen.
Wij wijzen er echter nadrukkelijk op dat wij in de toekomst weer normale fysieke
gesprekken met u zullen voeren, omdat dit in onze ogen meerwaarde oplevert in het
samenspel tussen raad en rekenkamercommissie.
Op de eerste plaats zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ervaringen met en de
verwachtingen ten aanzien van het functioneren van de rekenkamercommissie. Uw
feedback is voor ons van belang, omdat wij dan aanpassingen kunnen doorvoeren
waardoor meer aan de verwachtingen van de raad wordt beantwoord.
Daarnaast willen wij ook graag bij u sonderen, welke onderwerpen de bijzondere
belangstelling van uw fracties hebben en zich naar uw mening lenen voor een
rekenkameronderzoek. Daarvoor hebben wij een aantal suggesties, die als bijlage bij
deze brief opgenomen. Vanzelfsprekend zouden wij het ook erg op prijs stellen als u zelf
nog mogelijke onderwerpen zou kunnen aandragen. Daarbij zou beknopt aangegeven
kunnen worden:





Wat het onderwerp van onderzoek zou moeten zijn;
De reden waarom u dit als onderzoekonderwerp aanmeldt;
Welke onderzoeksvragen u graag beantwoord zou willen zien;
Welke leereffecten een dergelijk onderzoek naar verwachting moet opleveren.

Graag geven we u in overweging om bij de keuze van mogelijke onderwerpen ook te
letten op de timing van het onderwerp: levert het onderzoek een bijdrage aan de
strategische agenda van de gemeente? Op die wijze kan mogelijkerwijze ‘werk met werk’
worden gemaakt.
Wij stellen voor dat dit onderwerp in uw fractieoverleg wordt besproken, waarna uw
reactie op ons verzoek per brief of mail via de griffie aan ons kan worden gezonden. Wij

stellen het op prijs als wij uw reactie voor 21 februari 2021 mogen ontvangen.
Uiteraard staat het u vrij om meer dan één onderzoeksonderwerp aan te dragen.
Voor uw medewerking zeg ik u bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

J.J.M. van den Heuvel,
Voorzitter rekenkamercommissie Waalre
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