Rekenkamercommissie Maasgouw - Roerdalen
Jaarverslag 2017

Samenstelling
De Rekenkamercommissie Maasgouw - Roerdalen bestaat uit 7 leden:
Externe leden:
A. Hubens (voorzitter)
H. Maessen
C. Titulaer
Interne leden:
T. Blomen, raadslid Maasgouw
J. Cremers, raadslid Roerdalen
F. Peeters, raadslid Roerdalen
M. Richter, raadslid Maasgouw
Secretarissen:
R. Notermans, griffier Roerdalen | Email: Rob.Notermans@roerdalen.nl
H. van Soest, griffier Maasgouw | Email: h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl
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1. Inleiding
De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid
van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. In het Reglement van
Orde is in artikel 12 vastgelegd dat de rekenkamercommissie een jaarverslag opstelt over de
werkzaamheden van het voorafgaande jaar. Het eerste jaarverslag wordt uitgebracht over 2017 en
ligt hier nu voor u. Het verslag wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraden en in
afschrift aan het colleges van B&W.
2. Verloop van 2017
Het jaar 2017 is een actief jaar geweest voor de rekenkamercommissie waarin hard is gewerkt om
drie onderzoeken af te ronden. Tevens is nieuw extern lid is toegetreden om de
rekenkamercommissie te versterken. In totaal zijn er negen plenaire vergaderingen en een aantal
tussentijdse werkoverleggen geweest.
De belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar worden hieronder achtereenvolgens
puntsgewijs weer gegeven.
• In januari - mei hebben de procedures voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor plaats gevonden
voor de onderzoeksrapporten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving door
MER/OmgevingsDienst (MER-OD) en Veiligheidsregio Limburg Noord (VLRN).
• In april 2017 is het externe lid dhr. Titulaer benoemd.
• In juni is het rapport ‘Bouwen op vertrouwen’ (MER-OD) aangeboden aan de gemeenteraden en
colleges van beide gemeenten. Hierna hebben afstemmingsgesprekken plaats gevonden tussen
het college van burgemeester en wethouders van beiden gemeenten en een afvaardiging van de
rekenkamercommissie.
• In juni is het rapport ‘Regionaal (be)GRIP’ (VLRN) op een regionale raadsbijeenkomst in Venlo
gepresenteerd.
• In augustus - september zijn de rapporten over MER-OD en VLRN toegelicht in de
commissievergaderingen van beide gemeenten. Vervolgens zijn deze rapporten behandeld in de
raadsvergaderingen.
• In november zijn de verslagen van de twee verkennende onderzoeken over burgerparticipatie en
burgerinitiatieven in Maasgouw en Roerdalen aangeboden voor ambtelijk wederhoor.
• In december zijn de onderzoeksverslagen ‘Roerdalen roert zich’ en ‘Lef tonen met burgers’
aangeboden aan de colleges voor bestuurlijk wederhoor.
3. Onderzoeken 2017
Beleidsuitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving door MER/OmgevingsDienst
Het onderzoek is uitgevoerd in eigen beheer en heeft grotendeels plaats gevonden in 2016. In de
eerste helft van 2017 is de procedure voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor gevolgd. Deze
procedure heeft meer tijd genomen dan voorzien.
Het onderzoek is in beide gemeenten uitgevoerd en is vastgelegd in één rapportage waarbij lokale
verschillen zijn aangegeven.
Roerdalen:
De finale besluitvorming in de raad op 27 september heeft geleid tot het overnemen van alle
aanbevelingen en opdracht tot (mede) uitvoering aan het college. Benadrukt wordt dat de raad en
college met elkaar het gesprek dienen aan te gaan over de daadwerkelijke informatiebehoefte van
de raad.
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Maasgouw:
De finale besluitvorming in de raad op 31 augustus heeft geleid tot het overnemen van alle
aanbevelingen waarbij de rekenkamercommissie is verzocht om voor eind 2018 een evaluatie uit te
voeren wat er is gedaan met de aanbevelingen. Ook hier wordt benadrukt dat de raad en het college
met elkaar het gesprek dienen aan te gaan over de daadwerkelijke informatiebehoefte van de raad.
Veiligheidsregio Limburg Noord (VLRN)
Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau: Seinstra van der Laar in opdracht van de
deelnemende rekenkamercommissies. Het onderzoek is in beide gemeenten uitgevoerd en is
vastgelegd in één rapportage waarbij lokale aangelegenheden zijn vermeld op een factsheet per
deelnemende gemeente.
De rekenkamercommissie kijkt positief terug op de regionale samenwerking met andere
rekenkamercommissies. Hoewel er inhoudelijk (lokale verdieping) enkele opmerkingen zijn te
plaatsen, heeft het onderzoek in ieder geval bij de Veiligheidsregio tot actie geleid en daarmee effect
geresulteerd.
Roerdalen:
In de raadsvergadering van 27 september is het rapport als hamerstuk behandeld. De raad verzoekt
het college van B&W en het bestuur van de VRLN om De raad te ondersteunen in de nieuwe
werkwijze, door het uitvoeren van de genoemde acties onder aanbeveling 1, 3, 4 en 5. Bij de
uitwerking van deze aanbevelingen nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de lopende initiatieven
vanuit de griffies in Noord-Limburg en de regionale raadswerkgroep in Midden-Limburg welke tot
doel hebben om in gezamenlijkheid de grip op verbonden partijen te versterken door o.a. een betere
afstemming over de P&C-cyclus tussen gemeenten en verbonden partijen. De uitwerking van de
aanbevelingen zorgvuldig te monitoren en hierover in het eerste kwartaal van 2018 (voorafgaand aan
de verkiezingen) verslag uit te brengen aan de raad.
Maasgouw:
In de raadsbehandeling van 31 augustus 2017 zijn alle aanbevelingen overgenomen inclusief een
zorgvuldige monitoring van de pilot nieuwe werkwijze met verbonden partijen en rapportage
hierover aan de nieuwe raad in maart 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 is voorzien in het voorjaar
van 2018.
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?
4. Financiën
De beide gemeenteraden stellen op jaarbasis een basisbudget beschikbaar van € 20.000, - (tezamen
€ 40.000, -), exclusief kosten ambtelijke ondersteuning door de griffie, voor het functioneren van de
rekenkamercommissie en het doen van onderzoek.
In 2017 is voor het verrichten van onderzoeken, vergaderkosten en reiskosten totaal een bedrag van
€34.000, - uitgegeven.
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Deze kosten komen voort uit:
• Vergaderkosten
• Onderzoek MER/OD
• Onderzoek VLRN
• Onderzoek burgerparticipatie
• Overige kosten
Restant van ± €6.000, - vloeit terug naar de algemene middelen van de gemeenten Roerdalen en
Maasgouw.
5. Communicatie
Raad en gemeentebestuur
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.
Pers/algemeen
Op de gemeentelijke pagina in het huis-aan-huisblad, in de lokale pers, via nieuwsberichten en op de
gemeentelijke website zal aandacht aan de rapporten worden besteed. Alle documenten zijn te
raadplegen op de websites van Maasgouw en Roerdalen.
Externe contacten
De rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR). Enkele leden van de rekenkamercommissie hebben deelgenomen
aan het jaarlijkse congres.

4

