Aan:

De gemeenteraad van de gemeente Geldrop Mierlo.

Van:

De rekenkamercommissie gemeente Geldrop Mierlo.

Datum:

7 januari 2021.

Betreft:

Aanbieden jaarverslag 2020 en jaarplan 2021.

Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeentewet schrijft voor dat de rekenkamercommissie een jaarverslag opstelt van de
uitgevoerde activiteiten. De rekenkamercommissie heeft ook, zoals elk jaar een
onderzoeksplan waarin staat aangegeven welke onderwerpen het huidige jaar in aanmerking
komen voor onderzoek.
Hierbij biedt de rekenkamercommissie haar jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021 aan. Als u
vragen heeft dan vernemen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

Etienne Lemmens.
Sandra van Breugel.
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Rekenkamercommissie (rkc) van de gemeente Geldrop Mierlo
Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021/2022

Met dit jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 geeft de rekenkamercommissie (rkc) inzicht over
haar activiteiten in 2020 en legt verantwoording af over het bestede budget in dat jaar.
Daarnaast geeft de rkc inzicht in de plannen van de rkc Geldrop Mierlo voor het kalenderjaar
2021.
Grondslag rekenkamercommissie.
De rekenkamercommissie is ingesteld door de Gemeenteraad van de gemeente GeldropMierlo op 22 december 2005. De Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie is op
verzoek van de rekenkamercommissie in 2020 geactualiseerd. De gemeenteraad heeft de
verordening rekenkamercommissie gemeente Geldrop Mierlo op 15 juni 2020 vastgesteld.
Personele bezetting rekenkamercommissie
Vanaf 2009 bestaat de rekenkamercommissie uit twee externe leden. Sinds oktober 2018
bestond er een vacature van een lid voor de rekenkamercommissie. Per 1 februari 2020 is de
heer Etienne Lemmens benoemd als lid van de rekenkamercommissie. In 2020 is de
bemensing van de rkc:
Leden
Datum benoeming
Einde benoeming
Termijn
Rol

Mr drs. A.M.M.
(Sandra) van Breugel
1 juli 2013
30 juni 2023
2e
Voorzitter

Drs. E.(Etienne) Lemmens
1 februari 2020
31 januari 2025
1e
Lid

De rekenkamercommissie beschikt niet over een ambtelijk secretariaat en/of onderzoeker,
deze werkzaamheden voert de rekenkamercommissie zelf uit. De rekenkamercommissie heeft
regelmatig contact met de griffier en minimaal eens per jaar met de auditcommissie die is
ingesteld door de gemeenteraad.
Samenwerking met de gemeente Son en Breugel voor de rekenkamerfunctie.
In november 2019 heeft de gemeente Son en Breugel een rekenkamercommissie ingesteld. De
leden van deze rekenkamercommissie zijn dezelfde als van de rekenkamerkamercommissie
Geldrop Mierlo. Hierbij heeft de gemeenteraad van Son en Breugel gekozen om de voorzitter
van de rekenkamercommissie van Geldrop Mierlo ook te benoemen als voorzitter van de
rekenkamercommissie van Son en Breugel. Son en Breugel heeft het lid van de
rekenkamercommissie geselecteerd en benoemd, dit lid is daarna benoemd tot lid van de
rekenkamercommissie Geldrop Mierlo. Beide rekenkamercommissies beschikken over
dezelfde leden, maar de gemeenten hebben twee verschillende rekenkamercommissies met
ieder zijn eigen verordening.
2020 Het jaar van de corona pandemie.
In 2020 is de wereld overvallen door Covid 19. De rekenkamercommissie heeft sinds maart
2020 grotendeels van huis uit gewerkt en contact gehad met de griffie en de gemeente via
beeldbellen. Op 2 juni 2020 heeft de rekenkamercommissie de bespreking van het ODZOB4

onderzoek fysiek bijgewoond (Commissie Ruimte) en op 17 augustus 2020 heeft de voorzitter
van de rekenkamercommissie persoonlijk kennisgemaakt met de burgemeester en er heeft die
dag een fysiek overleg met de in 2020 benoemde griffier plaatsgevonden. Het is goed om te
constateren dat de rekenkamercommissie ondanks de beperkingen van corona en de lock down
haar werkzaamheden heeft kunnen voortzetten en uitvoeren.

Onderzoeken in 2020.
Onderzoek I naar de Omgevingsdienst Zuid/Oost Brabant (ODZOB)
De rekenkamercommissies van 9 aangesloten gemeenten van de ODZOB hebben besloten om
onderzoek te doen naar de aansturing, uitvoering en toekomstige taken van de ODZOB. Alle
21 gemeenten en de provincie Noord-Brabant zijn benaderd, 9 rekenkamercommissies hebben
interesse getoond. Dit onderzoekt gaat na in hoeverre de ODZOB doelmatig en doeltreffend is.
Geldrop-Mierlo is één van de negen gemeenten die participeert in het onderzoek. Ook Son en
Breugel en Nuenen Cs, alle drie de gemeenten die participeren in de Dienst Dommelvallei,
namen deel. Het onderzoek is medio september 2019 gestart, in maart 2020 is het
onderzoeksrapport naar de gemeenteraad gezonden en op 2 juni 2020 in een fysieke
bijeenkomst besproken in de Commissie Ruimte in aanwezigheid van de leden van de
rekenkamercommissie.
Onderzoek II naar de Meldingen Openbare Ruimte (MOR.
In de zomer van 2020 heeft de rekenkamercommissie besloten om aan te sluiten bij een
onderzoek van de Koepel van Rekenkamers in Nederland, de NVRR met als onderzoeksonderwerp: Meldingen in de Openbare Ruimte. De resultaten van dit onderzoek zendt de
rekenkamercommissie in januari 2021 naar de gemeenteraad in een rekenkamerbrief. Dit
onderzoek was begin 2020 niet voorzien, om die reden heeft de rekenkamercommissie de raad
hierover geïnformeerd door middel van een rekenkamerbrief. Deze is op 8 juli 2020 naar de
raad gezonden.
Budget
In de begroting 2020 is een budget opgenomen voor de rekenkamercommissie van € 17.101.
De werkelijke uitgaven bedragen over het jaar 2020 € XXXX. Het budget voor het jaar 2021
is € xxxxx. Voor een overzicht van de benutte middelen hieronder een overzicht van de
inkomsten en uitgaven door de rkc over de jaren 2019 en 2020.
Budget rkc 2019
Werkzaamheden door derden/onderzoekers
Vergoedingen / reiskosten leden rkc
Overige kosten (o.a. lidmaatschap NVRR)

€ 17.101
€ 9.250
€ 7.115
€ 467

Totale uitgaven rkc 2019

€ 16.832

Budget rkc 2020
Werkzaamheden door derden/leden rkc
Reiskosten leden rkc
Overige kosten (o.a. lidmaatschap NVRR)

€ 17.101
€ 13.601
€ 437
€ 380

Totale uitgaven rkc 2020

€ 14.418

Het positieve saldo over 2019 is € 269 en over 2020 € 2.683.
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Jaarplan 2021 met een doorkijk naar 2022 (verkiezingsjaar).
Voor 2021 heeft de rekenkamercommissie de volgende plannen.

1. (Lopend) Onderzoek afronden naar de doorwerking van de rekenkamerrapporten
van 2014 tot en met 2020.
In 2020 - 2021 wil de rekenkamercommissie nagaan wat het effect is van de onderzoeken die
de afgelopen zeven jaar zijn uitgebracht om zo zelf te leren van wat de effecten van de
onderzoeken zijn geweest om zo in de toekomst door middel van onderzoek nog beter bij te
dragen aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid van de gemeente GeldropMierlo. In 2021 zal de rekenkamercommissie een doorwerkingsonderzoek uitvoeren van de
rapporten die zijn uitgebracht vanaf 2014 tot en met 2020. In dit onderzoek zal de
rekenkamercommissie ook de gemeenteraad betrekken en van hen vernemen wat de wensen
van de raad zijn. Ook is het de bedoeling dat er naar aanleiding van dit onderzoek een groslijst
wordt gemaakt van mogelijke, wenselijke en geschikte onderzoeken voor de toekomst.
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek en de groslijst zal de rekenkamercommissie haar plannen voor 2021 bespreken in de auditcommissie van de gemeenteraad, dit
zal naar verwachting op 20 januari 2021 plaatsvinden.
2. Rekenkamercommissie bezoekt fracties.
Na afronding van het doorwerkingsonderzoek zoals onder 1. is opgenomen en de bespreking
ervan in de raad c.q. raadscommissie is de rekenkamercommissie voornemens om alle fracties
na de verkiezingen in 2022 te bezoeken om hernieuwd kennis te maken met alle fracties. De
rekenkamercommissie hoopt en verwacht dat medio 2022 fysiek contact weer mogelijk zal
zijn. In die gesprekken zal de rekenkamercommissie een toelichting geven op het
rekenkamerwerk en vernemen welke voorkeur de fracties hebben voor een onderzoek door de
rekenkamer. De opgestelde groslijst kan een leidraad hierbij zijn, maar is zeker niet uitputtend.
Daarnaast zal de rekenkamercommissie verkennen wat de mogelijkheden zijn eenzelfde
onderzoek voor de gemeente Geldrop/Mierlo als de gemeente Son en Breugel uit te voeren.
Tot slot is er een mogelijkheid om een quick scan in 2021 door de rekenkamercommissie uit te
laten voeren. Te denken valt onder andere aan een quick scan voor vergunningenbeleid,
subsidiebeleid, financiën Jeugdwet, duurzaamheid of de participatiewet.
De rekenkamercommissie ontvangt bovendien graag suggesties van de gemeenteraad.
Geldrop, 7 januari 2020.

Etienne Lemmens.
Sandra van Breugel.
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