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Aankondiging onderzoek rekenkamercommissie

Geachte heer, mevrouw,
De rekenkamercommissie heeft vanuit de gemeenteraad twee verzoeken gekregen met mogelijke
onderzoeksonderwerpen. Met deze brief wil de rekenkamercommissie de gemeenteraad informeren
over de keuze voor het onderzoek en de onderzoeksaanpak.
De twee onderwerpen die aangedragen zijn, waren integratie van allochtonen in Nederweert en het
beëindigen van het fusieproces tussen Risse Groep en Westrom. De rekenkamercommissie heeft
beide onderwerpen beoordeeld op de volgende criteria: praktische uitvoerbaarheid, draagvlak en
mogelijkheid om met eigen onderzoek (dus zonder uitbesteding) uit te voeren. En dat allemaal
budgettair neutraal: binnen het onderzoeksbudget van € 6.725 (bedrag 2017).
Op basis van de beoordeling heeft de commissie gekozen voor het onderzoek naar de beëindiging
van de fusie Risse Groep en Westrom. De rekenkamercommissie vond het belangrijk dat dit verzoek
gedragen werd door alle vier de fracties vanuit de gemeenteraad. Bovendien bleek de
operationalisatie van het onderzoek “integratie van allochtonen in Nederweert” niet naar
tevredenheid mogelijk.
Vervolgens heeft de rekenkamercommissie eind juni jl. aan de rekenkamer(commissie) van de
gemeenten Weert en Cranendonck gevraagd om ook te participeren in dit onderzoek. Van hen is
eind augustus bericht ontvangen dat dit niet in hun onderzoeksprogramma’s past. Daarom zal de
rekenkamercommissie Nederweert het onderzoek zelfstandig en vanuit het perspectief van
Nederweert uitvoeren.
De doelstelling van het onderzoek heeft de commissie als volgt geformuleerd:
“het in kaart brengen van het fusieproces en het benoemen van de reden(en) en financiële
consequenties van het beëindigen van de fusie”.
Daartoe heeft de commissie een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Wat was de aanleiding van de fusie?
2. Wat waren de doelen van de fusie?
3. Wat is de organisatiestructuur van het fusie-project?
4. Wat was de verwachte impact van de fusie op de organisaties/gemeenten?
5. Wat zijn de redenen voor de beëindiging van de fusie?

Om de post sneller en eenvoudiger te kunnen verwerken en registreren, is deze brief mogelijk niet ondertekend.

6. Wat heeft het fusieproces gekost?
7. Hoe is de financieringsrelatie tussen de gemeente Nederweert en de Risse?
8. Wat zijn de consequenties van het niet doorgaan van de fusie?

In principe zal het onderzoek door de rekenkamercommissie zelf worden uitgevoerd aan de hand
van documentenstudie en eventueel interviews met betrokkenen. Mocht dit nodig zijn, dan zal de
rekenkamercommissie mogelijk aanvullende onderzoeksondersteuning zoeken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven
nog aanvullende vragen hebben, dan is de rekenkamercommissie graag bereid deze voor u te
beantwoorden.

Hoogachtend,

Drs. F.J.L. Sampers
Voorzitter van de rekenkamercommissie Nederweert
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