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1. Inleiding
Elke gemeente is verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen. De gemeente
Roerdalen en Maasgouw hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie. Deze is actief sinds 16 juli
2015. Op deze datum hebben de raden van beide gemeenten de “Verordening
rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen 2015” vastgesteld.
Dit jaarverslag wordt uitgebracht over 2018 en ligt hier nu voor u. Het verslag wordt ter kennisname
in beide gemeenten aangeboden aan de gemeenteraad en in afschrift aan het college van
burgemeester & wethouders.
2. Doelstelling
De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het
gemeentebeleid. Hierbij kunt u denken aan vragen als:
 Voldoet de uitvoering van het gemeentebeleid aan wet- en regelgeving?
 Realiseert het bestuur de gestelde doelen?
 Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het beleid?
 Worden de doelen tegen zo laag mogelijke kosten bereikt?
Het uiteindelijke doel van de onderzoeken is lessen te trekken voor de toekomst. Het accent ligt op
het verbeteren van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.
De rekenkamercommissie versterkt de controlerende rol van de raad. De rekenkamercommissie is
onafhankelijk en haar rapportages zijn in principe openbaar1. Zo draagt de rekenkamercommissie bij
aan de transparantie van het lokale bestuur.
3. Werkwijze
De rekenkamercommissie vervult haar taken onafhankelijk, objectief en zorgvuldig. Zij kan bij de
gemeenten alle informatie opvragen die zij nodig heeft. De rekenkamercommissie kan ook
instellingen die een financiële binding met de gemeente hebben om inlichtingen vragen.
In de Verordening rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen 2015 is in grote lijnen vastgelegd hoe
de rekenkamercommissie is samengesteld en hoe zij haar werk doet. Deze verordening is nader
uitgewerkt in een Reglement van orde.
De rekenkamercommissie rapporteert aan de gemeenteraden van Maasgouw en Roerdalen.
Daarnaast worden de openbare rapportages online gepubliceerd.
De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De gemeenteraden,
commissies en colleges kunnen een gemotiveerd verzoek indienen om een onderwerp te
onderzoeken. Ook inwoners en organisaties gevestigd in Maasgouw en Roerdalen kunnen de
rekenkamer gemotiveerd attenderen op onderzoeksonderwerpen.
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Op grond van belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie
rapporten en verslagen die aan de raad wordt voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.
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4. Verloop van 2018
Het jaar 2018 stond in het teken van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart. Door deze
verkiezingen was het de vraag welke raadsleden toe zouden gaan treden tot de rekenkamer.
Er is één nieuw intern rekenkamer lid benoemd: mevr. K. Hermans-Roelofs, raadslid Roerdalen. Zij
vervangt de heer J. Cremers, raadslid Roerdalen. Mevr. Hermans-Roelofs is samen met de drie
eerdere interne leden op 5 juni 2018 opnieuw benoemd als lid.
De onvolledige bezetting van rekenkamercommissie heeft invloed gehad op het aantal uitgevoerde
onderzoeken. Nieuwe onderzoeken worden opgestart na instemming van de voltallige
rekenkamercommissie.
5. Vergaderingen, bijeenkomsten en werkoverleggen
Dit jaar heeft de rekenkamercommissie zeven maal vergaderd. Ook heeft er eenmaal een
werkoverleg tussen de externe leden van de rekenkamercommissie plaatsgevonden.
De voorzitter rekenkamercommissie heeft tweemaal een verkenningsbijeenkomst bij van de
gezamenlijke rekenkamers Noord- & Midden Limburg bijgewoond. Dit met als doel om te
onderzoeken of er gezamenlijk een rekenkameronderzoek opgestart kan worden.
6. Onderzoeken 2018
Burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Roerdalen en Maasgouw
Deze beide onderzoeken zijn uitgevoerd in eigen beheer en inhoudelijk afgerond in 2017. De
procedure voor bestuurlijk wederhoor en commissie- en raadsbehandeling heeft in het voorjaar van
2018 plaatsgevonden.
De centrale onderzoeksvraag is op welke wijze de processen van burger- en overheidsparticipatie
verlopen, hoe de processen worden gewaardeerd door inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties aan de ene kant en door gemeentelijke vertegenwoordigers aan de andere kant en waar
eventuele verbeterpunten liggen.
Onderzoek “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” (Wmo) in Roerdalen en Maasgouw
Op dit moment is het onderzoek “Wmo” in volle gang. Dit onderzoek wordt in eigen beheer
uitgevoerd en richt zich op de maatschappelijke effecten en uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Een belangrijk deel van de input van dit onderzoek bestaat uit de resultaten van een
enquête die in het laatste kwartaal van 2018 is uitgezet onder de inwoners van de gemeenten
Roerdalen en Maasgouw.
Op dit moment verloopt dit onderzoek volgens planning. Het is onderzoek wordt naar verwachting in
juni 2018 opgeleverd.
7. Financiën
De beide gemeenteraden stellen op jaarbasis een basisbudget beschikbaar van € 20.000 (gezamenlijk
€ 40.000) voor het functioneren van de rekenkamercommissie en het doen van onderzoek. Dit is
exclusief kosten van ambtelijke ondersteuning door de griffie.
In 2018 is voor het verrichten van onderzoeken, vergaderkosten en reiskosten is totaal een bedrag
van ongeveer € 20.000 uitgegeven.
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Deze kosten komen voort uit:
 Onderzoek Wmo
 Onderzoek burgerparticipatie
 Vooronderzoek jeugdzorg
 Vergaderkosten
 Overige kosten bv. contributie Nederlandse Vereniging Van Rekenkamers (NVVR)
Het restant bedrag van ongeveer € 20.000 vloeit terug naar de algemene middelen van de
gemeenten Roerdalen en Maasgouw.
8. Communicatie
Er hebben afstemmingsgesprekken plaats gevonden tussen het college van burgemeester en
wethouders van beiden gemeenten en een afvaardiging van de rekenkamercommissie.
Daarnaast is een afvaardiging van de rekenkamercommissie aanwezig bij de raads- en
commissiebehandelingen van de onderzoekrapporten.
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