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Onderwerp: rapport burgerpeiling Gemert-Bakel van de gezamenlijke Rekenkamercommissie
Gemert-Bakel en Laarbeek

Aan de raad
Inleiding
De gezamenlijke Rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek (GRKC) heeft op 7 juli 2021
uw gemeenteraad het GRKC rapport aangeboden met betrekking tot de uitgevoerde burgerpeiling
Gemert-Bakel.
Om raadsbehandeling van dit rapport voor te bereiden is het rapport behandeld in de
raadscommissie F&B, vergadering 14 september 2021. Op basis van deze commissiebehandeling
achtte de commissie het rapport rijp voor raadsbehandeling nadat het college in de gelegenheid is
geweest om zijn zienswijze uit te brengen. Het college heeft zijn zienswijze op het rapport via een
raadsinformatienota (RIN) op 03 november 2021 aan de raad kenbaar gemaakt.
Beslispunten
De aanbevelingen / adviezen van de gezamenlijke Rekenkamercommissie Gemert-Bakel
en Laarbeek bij haar rapport burgerpeiling Gemert-Bakel over te nemen.

Dit onderwerp is behandeld door de raadscommissie F&B op 14 september 2021.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
De openbare vergadering van de gemeenteraad op 16 december 2021.
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Het rapport van de Rekenkamercommissie raakt diverse voorzieningen en programma’s.

Beoogd effect
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid
van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur (art. 182 Gw). In haar onderzoeken
beantwoordt de commissie de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en
zorgvuldig is besteed.
De commissie heeft in dit geval een methode gehanteerd die in beeld brengt wat de
beleving is van inwoners en focust daarbij op doeltreffendheid / zinnig.
De aanbevelingen / adviezen beogen derhalve de doeltreffendheid te verbeteren.

Argumenten
Zie bevindingen van de GRKC in haar rapportage.

Kanttekeningen
De GRKC doet een vijftal aanbevelingen. Deze luiden:
1. Neem de tijd om de cijfers goed te analyseren, te interpreteren en zo nodig te
verrijken met aanvullend te verkrijgen informatie. Gebruik deze analyses om het
(inhoudelijk) beleid en de uitvoering ervan te verbeteren. En beoordeel de
meningen over het voorzieningenniveau (gemeentebreed en per kern).
2. Reflecteer als gemeentebestuur (raad en college) op deze terugkoppeling/oordelen
die men krijgt van de inwoners over de relatie tussen de inwoners en het
gemeentebestuur. Sta uitdrukkelijk stil bij de thema’s als: vertrouwen in de politiek
en gemeente(bestuur), burgerparticipatie en flexibiliteit versus regelhandhaving.
3. Voer periodiek deze burgerpeiling uit (de commissie adviseert: eens per twee jaar).
4. Bezie welke vragen/cijfers uit de burgerpeiling gebruikt kunnen worden als
indicatoren voor het bereiken van de gemeentelijke doelen (effectiviteit vanuit het
inwonersperspectief), zo mogelijk al voor de programmabegroting 2022. Gebruik
daarbij de burgerpeiling 2021 als nulmeting.
5. Verrijk bestaande monitors met de cijfers van de burgerpeiling.
Deze aanbevelingen richten zich op raad én college, het samenspel tussen beide in het
bijzonder. De burgerpeiling kan in die zin een toevoeging zijn aan de P&C cyclus.
Uitvoering
Door het college is via zijn RIN op 3 november 2021 aangegeven, dat en op welke wijze,
hij uitvoering wenst te geven aan de aanbevelingen / adviezen vanuit de GRKC.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief GRKC rapport burgerpeiling
2. Concept raadsbesluit
3. Aanbiedingsbrief rapport GRKC aan raad
4. Rapport burgerpeiling Gemert-Bakel juli 2021
5. Verslag raadscommissie F&B vergadering 14 september 2021
6. Verzoek aan college om zienswijze
7. 20211103 RIN burgerpeiling
8. Excel bestand burgerpeiling
Gemert, 7 december 2021
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