Secretariaat:
Rekenkamercommissie Gemeente Waalre
t.a.v. J.M. van Berlo
Postbus 10.000
5580 GA Waalre
Tel: 040-2839946
GSM: 06 – 4817 6054
E-mail: j.vanberlo02@onsnet.nu

Rekenkamercommissie

Aan de gemeenteraad van Waalre
Postbus

10.000

5580 GA Waalre
i.a.a. College B&W van Waalre
Managementteam van Waalre
Waalre,

12 maart 2020

Onderwerp: Rekenkameronderzoek Omgevingsdienst ZO Brabant

Geachte raadsleden,
Eerder heb ik u geïnformeerd over een onderzoek naar het functioneren van de
Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB), dat een aantal Rekenkamercommissies in
de regio Zuid Oost Brabant in samenwerking uitvoert. Ook uw Rekenkamercommissie heeft
in dit onderzoek geparticipeerd.
De Eindhovense Rekenkamercommissie heeft de kosten van het onderzoek grotendeels
gefinancierd en ook een belangrijke rol gespeeld in de coördinatie van het onderzoek.
Daarom is in eerste instantie de werkwijze gevolgd, zoals de Rekenkamercommissie
Eindhoven die hanteert bij de openbaarmaking en behandeling van onderzoeksrapporten.
Het onderzoeksrapport wordt in de Eindhovense gemeenteraadsvergadering van 17 maart
2020 aangeboden. Natuurlijk ontvangt u het rekenkamerrapport ook op die datum, zodat
u op dat moment kennis kunt nemen van de inhoud daarvan.
Zoals
bekend
is
het
rekenkamerrapport
een
coproductie
van
negen
rekenkamercommissies. Bij deze samenwerking is de procedure van hoor- en wederhoor
gevolgd, zoals de Rekenkamercommissie Eindhoven hanteert. Dit betekent dat dit keer
geen formele wederhoorprocedure via het college plaats. Wel heeft er een ambtelijke
feitencheck plaatsgevonden.
Dit is in afwijking van de gangbare procedure, zoals u van ons gewend bent. Daarom lijkt
het mij goed u hierover te informeren. Om toch zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
gebruikelijke procedure in onze gemeente, zullen wij het college verzoeken om een eerste
inhoudelijke reactie op het rapport te geven.
Als Rekenkamercommissie Waalre zullen wij het rapport op 17 maart digitaal ter
kennisname aanbieden. Inhoudelijk zullen wij het rapport later met u bespreken. In overleg
met de griffie zullen wij daarvoor een datum plannen.
Met vriendelijke groet,

Jan van den Heuvel,
Voorzitter rekenkamercommissie

