Besluitenlijst bijeenkomst raadswerkgroep
rekenkamercommissie AOGW d.d. 9 februari 2015
Aanwezig:
Dhr. Rudi Wossink, gemeenteraadslid Aalten
Dhr. Martin Veldhuizen, gemeenteraadslid Aalten
Dhr. Richard Klein Tank, gemeenteraadslid Oost Gelre
Dhr. Hans Bongers, gemeenteraadslid Oost Gelre
Dhr. John Vinke, griffier gemeente Oost Gelre
Dhr. Igno Pröpper, directeur Rekenkamercommissie
Dhr. Remco Smulders, junior onderzoeker Partners+Pröpper

Afwezig vanwege fractievergaderingen:
Dhr. Frank Roerdinkholder, gemeenteraadslid Winterswijk
Dhr. Tom de Graaff, gemeenteraadslid Winterswijk
Besluitenlijst 25 september
Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Terugblik op presentatie rekenkamerrapport ‘grip op samenwerking’
– In Winterswijk werd het rapport gepresenteerd tijdens een thema-avond. Dat werkte
goed: een meer informele setting waarbij ook wat meer de tijd werd genomen om er
met elkaar over in gesprek te gaan.
– In Aalten is het rapport besproken in een Rondetafelgesprek. Daarin mogen alleen
technische vragen gesteld worden en vindt geen discussie plaats. Het rapport is niet
meer besproken in de gemeenteraad; daar was het een hamerstuk. Een van de
primaire vragen van de raad die er uit voort is gekomen is of ze niet vaker rond een
samenwerkingsverband met leden van verschillende raden informeel kunnen
overleggen.
– In Oost Gerle is het rapport eerst in de commissie behandeld en later in de
gemeenteraad. In de commissie stond het echter geagendeerd als onderwerp waar
alleen vragen over gesteld konden worden; dat is jammer omdat je dan niet met de
directeur van de Rekenkamer er bij in gesprek kan over het rapport.
Onderzoeksvoorstel ‘de gemeente als samenwerkingsspeler’
De raadsleden denken, met inbegrip van onderstaande opmerkingen, dat het voor alle
gemeenten een interessant onderzoek is. Het onderzoek zal dus van start gaan:
– Het is belangrijk dat het onderzoek niet alleen aangeeft waar we nu staan, maar ook
toekomstgericht aanbevelingen doet en richting geeft.
– Het moet duidelijk zijn waar het precies om gaat: om hoe de gemeente initiatieven
boven kan krijgen of hoe de gemeente eenmaal bestaande initiatieven kan
faciliteren.
– Het mooiste zou zijn als je in de verschillende gemeenten ook verschillende soorten
projecten bekijkt. Voor Aalten zou het ook interessant zijn om te kijken naar
initiatieven waarbij samen wordt gewerkt met partijen uit Duitsland op het gebied
1

–

–
–

van re-integratie. In Lichtenvoorde zijn er verschillende initiatieven bekend: het
zwembad is overgenomen door particulieren, net als het lokaal cultureel centrum en
een brede maatschappelijke voorziening in Mariënvelde.
Voor de raden en bestuurders zou het rapport vooral inzichtelijk kunnen maken hoe
groot de veerkracht van de samenleving nu is en wat maakt dat initiatieven in het
ene geval wel en in het andere geval niet succesvol zijn.
Het zou interessant zijn om ook de experimenteerwet in het onderzoek te betrekken.
Planning is om na de oriënterende fase (eind maart) met de raadswerkgroep af te
stemmen over de selectie van casus. Het onderzoek moet dan klaar zijn voor de
zomer.

Zichtbaarheid rekenkamercommissie
– De rondgang langs de fracties heeft relatief weinig input opgeleverd. Hoe kan de
rekenkamercommissie meer onder de aandacht komen?
– Wellicht is het goed om ook de rest van de raden meer op de hoogte te houden over
de onderzoeken. Nu staan verslagen van de raadswerkgroep wel in het
raadsinformatiesysteem, maar de leden van de raadswerkgroep zouden in de
vergaderingen ook de collega’s er kort even op kunnen wijzen. De
rekenkamercommissie zou daar een stukje tekst voor aan kunnen leveren; zowel bij
de start van onderzoeken, als een keer lopende het onderzoek.
Volgende vergadering
Op korte termijn wordt een afspraak gemaakt voor de volgende vergadering in de week
van 23 of 30 maart.
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