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Inleiding.
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Rekenkamercommissie Waalre. Een jaar dat andermaal in sterke
mate werd beïnvloed door de Coronapandemie. Vanwege de beperkte toegankelijkheid van de
gemeentehuizen hebben veel vergaderingen digitaal plaatsgevonden. Hetzelfde gold voor een deel van de
interviews, raadsvergaderingen e.d. Desondanks zijn wij er in geslaagd een meer dan gemiddelde
productie aan onderzoeksrapporten op te leveren.
In dit Jaarverslag leest u over onze activiteiten van het afgelopen jaar. Verder treft u informatie aan over
de samenstelling van de commissie, de activiteiten in het algemeen en de financiën.
Normaliter nemen wij in ons Jaarverslag ook een verantwoording van het college op over de afhandeling
van de uitgebrachte aanbevelingen van de rekenkamercommissie. In dit Jaarverslag hebben wij daarvan
afgezien, aangezien wij eind 2021 gestart zijn met een onderzoek naar de doorwerking van aanbevelingen
van de rekenkamercommissie.
In dit onderzoek zal diepgaander worden geanalyseerd welk effect de aanbevelingen van de
rekenkamercommissie daadwerkelijk hebben gehad. Daarmee wordt aan uw raad een beter inzicht
gegeven in de feitelijke doorwerking dan de gebruikelijke verantwoording in het Jaarverslag.
Het jaarverslag bieden wij u aan op basis van artikel 3.7 van de Werkwijze Rekenkamercommissie Waalre.
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Onderzoek Meldingen Openbare Ruimte

Onderzoek Participatiewet

Door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies) is het initiatief genomen voor
een zogenaamd doe mee onderzoek over dit onderwerp.
De RKC heeft besloten hieraan deel te nemen, mede
gelet op het feit dat de kosten voor dit onderzoek voor
een deel door de NVRR worden vergoed.

Door de rekenkamercommissie is een onderzoek
ingesteld naar aanpak en de resultaten van de
Participatiewet in de gemeente Waalre. Bijzonderheid bij
dit onderzoek was, dat de uitvoering van deze wet door
Waalre is uitbesteed aan de gemeente Veldhoven.
Daarbij geldt wel de beperking dat daarbij het beleid van
Veldhoven moet worden gevolgd. Materieel is dat geen
probleem, omdat Veldhoven vrijwel dezelfde
beleidsuitgangspunten hanteert als Waalre.

Naast de documentenstudie en interviews, die door het
door de NVRR ingehuurde onderzoeksbureau zijn
verricht, heeft de rekenkamercommissie deze gegevens
aangevuld met een eigen digitale enquête onder melders.
Het conceptrapport is op 22 januari 2021 voor wederhoor
aan het college aangeboden. Op 1 maart 2021 is dit
rapport ter behandeling aangeboden aan de
gemeenteraad. Die behandeling heeft plaatsgevonden op
13 april 2021 (en 20 april)
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Het rapport is op 24 september 2021 voor wederhoor aan
het college aangeboden. Daarover heeft nog tussentijds
overleg plaatsgevonden, waarna de wederhoorreactie van
het college op 11 januari 2022.
Op 13 januari 2022 is het eindrapport aan de raad ter
behandeling aangeboden. Behandeling heeft
plaatsgevonden in de oordeelsvormende vergadering van
15 februari 2022.

Onderzoek doorwerking aanbevelingen
rekenkamercommissie.

Onderzoek MRE/SGE.
Door de rekenkamercommissie Eindhoven is een het
initiatief genomen om een gezamenlijk onderzoek te
starten naar het functioneren van MRE en SGE. Aan dit
gezamenlijk onderzoek is deelgenomen door de
gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen,
Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

Zoals in de inleiding al is aangegeven, wordt in dit
Jaarverslag geen verantwoording van het college over
de afhandeling van aanbevelingen van de rekenkamercommissie opgenomen.

Het onderzoek is onder supervisie van een
begeleidingscommissie uitgevoerd door het Bureau
Twijnstra & Gudde. De voorzitter van de
rekenkamercommissie Waalre heeft deel uitgemaakt van
deze begeleidingscommissie. De kosten van het
onderzoeksbureau zijn volledig door de
rekenkamercommissie van Eindhoven betaald.
Gelet op de aard van dit onderzoek heeft in dit geval
geen wederhoorprocedure bij het college
plaatsgevonden.
Het eindrapport werd op 30 november 2021 aan de raad
aangeboden en is op 1 februari 2022 behandeld.
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Onderzocht zal worden hoe binnen de gemeente is
omgegaan met de aanbevelingen uit de onderzoeken
van afgelopen 5 jaar, of die geleid hebben tot
verbeteringen in het gemeentelijk beleid en de
uitvoering daarvan en of er sprake is van rode draden in
de aanbevelingen en in de doorwerking hiervan.
Het Onderzoeksplan is 25 november 2021 aan de raad,
college en MT ter kennisname aangeboden. De planning
is dat het eindrapport in september 2022 kan worden
opgeleverd.

Onderzoek Klooster.
Door de raad van Waalre is een motie aangenomen,
waarin de rekenkamercommissie werd verzocht om een
vervolgonderzoek te doen naar de gang van zaken
rondom het Klooster in Waalre.
De rekenkamercommissie heeft zich bereid verklaard om
onder bepaalde voorwaarden dit onderzoek uit te voeren.
Daarover heeft op 16 november 2021 nog een nader
overleg met het Presidium plaatsgevonden. Daarbij is
afgesproken dat het conceptonderzoeksplan ter
bespreking in februari 2022 aan de raad zal worden
voorgelegd en dat de rapportage in het najaar van 2022
zal worden opgeleverd.
Het conceptonderzoeksplan is op 16 december 2021 aan
de gemeenteraad ter bespreking aangeboden. Deze
bespreking heeft op 1 februari 2022 plaatsgevonden.
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ALGEMENE ACTIVITEITEN REKENKAMERCOMMISSIE

De activiteiten van de rekenkamercommissie kunnen als
volgt worden samengevat:
Reguliere vergaderingen:
In principe vergadert de rekenkamercommissie 1 x per
maand. In 2021 heeft de rekenkamercommissie 11 keer
vergaderd.

FINANCIËN
In 2021 heeft de rekenkamercommissie 5 onderzoeken
uitgevoerd/opgestart
waarvan:
In (deels)eigen beheer: 3
Regionaal onderzoek: 1
Doe-mee onderzoek NVRR: 1

Interviews:
In het kader van de diverse onderzoeken zijn oriënterende
gesprekken en interviews gehouden:
- Onderzoek MRE/SGE
2 gesprekken
- Onderzoek Participatiewet
10 gesprekken

De totale kosten van de rekenkamercommissie hebben
24.183,= Euro bedragen. De raming was 22.500,= Euro,
zodat een geringe overschrijding is ontstaan van 1.683,=
Euro.

Overige activiteiten:
- Raadsbehandeling eindrapport Meldingen Openbare
Ruimte
- Gesprek met burgemeester en gemeentesecretaris over
ontwikkelingen in organisatie en jaaragenda college en
organisatie;
- Overleg met het Presidium over onderzoek Klooster;
- Brainstormsessie over toekomstig functioneren
rekenkamercommissie.

Daarbij wordt aangetekend, dat in het verslagjaar 2
onderzoeksrapporten zijn opgeleverd, 1 onderzoek is
afgerond (aangeboden op 13 januari 2022) en 2
onderzoeken zijn opgestart. Dit is ruimschoots boven de
taakstelling van 1,5 onderzoek per jaar die de
rekenkamercommissie Van de raad heeft meegekregen.
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Onderzoek MRE/SGE.

Onderzoek Meldingen Openbare Ruimte.
•

•

Leg bij de vaststelling van ambities en de
prestatienormen een duidelijke relatie met de
benodigde middelen.

•

Blijf de korte lijnen in de organisatie gebruiken en
koester de betrokkenheid, ook na de invoering van de
verbeteringen uit de eerdere aanbevelingen.

•

De rekenkamercommissie beveelt aan:

Werk de ambities over het dienstverleningsniveau
nader uit in prestatienormen en informeer de
gemeenteraad hierover.

Verbeter de communicatie met de melders OR. Zowel
in het meldingsproces, als in terugkoppeling naar de
melders.

•

Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden die het
zaaksysteem biedt.

•

Verbeter de monitoring van het totale proces op basis
van verbeterde informatie uit het Zaaksysteem.

•

Maak gebruik van het instrument ’evaluatie’ om te
leren en te verbeteren.
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•

De ambities en doelen van MRE aan te passen zodat
deze beter aansluiten op de strategische procesmatige
rol. Behoud daarbij de verbindende functie van MRE
voor de versterking en branding van Brainport.

•

Te komen tot een andere verdeling van
werkzaamheden tussen MRE, SGE en gemeenten.

•

Een deel van de capaciteit op MRE-niveau in te zetten
om de subregio’s te versterken.

•

RHCe en Gulbergen buiten de MRE te plaatsen of
expliciet te besluiten dat dat niet meer nodig is.

•

Denk en handel regionaal.

Onderzoek Participatiewet
•

Ga na in hoeverre de visie “Persoonlijk en Dichtbij”
actualisering c.q. bijstelling behoeft.

•

Stel een beleidsnotitie participatie vast, waarbij
expliciet aandacht wordt gegeven aan de “vergeten
groep” en de daarvoor in te zetten middelen.

•

Stel in deze beleidsnotitie in beperkte zin
streefwaarden vast en geef deze een plaats in de
monitoring.

•

Benader zowel ambtelijk (medewerker Economische
Zaken) als bestuurlijk (wethouder Economische Zaken
en wethouder Sociaal Domein) werkgevers over
plaatsingsmogelijkheden voor mensen met een
beperking tot de arbeidsmarkt.

•

Organiseer een gestructureerd en geagendeerd
overleg tussen Veldhoven en Waalre over
ontwikkelingen met betrekking tot beleid en uitvoering
van de Participatiewet.

•

Geef meer inhoudelijke duiding aan de cijfers en
grafieken van de kwartaalmonitor

•

Houdt éénmaal per jaar een informatieve sessie
waarbij de raad wordt bijgepraat over de aanpak en
resultaten van het participatiebeleid.

Onderzoek Doorwerking Aanbevelingen RKC

Dit onderzoek is nog lopende. Er zijn eind 2021 nog geen
concrete aanbevelingen uitgewerkt.

Onderzoek Doorwerking Aanbevelingen RKC
Dit onderzoek is nog lopende. Er zijn eind 2021 nog geen
concrete aanbevelingen uitgewerkt.
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De huidige rekenkamercommissie is deels herbenoemd bij raadsbesluit van 5 februari 2019. Bij raadsbesluit van 7 juli
2020 heeft de benoeming plaatsgevonden van een nieuw lid van de rekenkamercommissie als gevolg van een ontstane
vacature. In 2021 hebben geen mutaties plaatsgevonden in de samenstelling van de rekenkamercommissie. Deze
bestond uit de volgende personen:
De heer J.J.M. van den Heuvel, voorzitter
Mevrouw M.J. van Boekel, lid
De heer J.M. van Berlo, lid
De benoeming van alle leden van de rekenkamercommissie geldt voor de duur van de huidige raadsperiode. In overleg
met het Presidium is deze periode verlengd tot eind 2022 teneinde na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022
voldoende ruimte te hebben om een nieuwe rekenkamercommissie te werven en aan te stellen.
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