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Onderwerp

Nazorgonderzoek rekenkamercommissie over wijkplatforms

Portefeuillehouder

Beslispunten
1. de door de rekenkamercommissie aan de raad gedane aanbevelingen over te nemen;
2. kennis te nemen van de reactie van het college met het oog op de aan haar gerichte aanbevelingen en
het college te verzoeken deze (verder) uit- en door te voeren;
3. de individuele wijkplatforms en de gezamenlijke wijkplatforms (stuurgroep) in kennis te stellen van de
aan hen gedane aanbevelingen, zodat zij deze individueel respectievelijk gezamenlijk kunnen bespreken
en zo mogelijk implementeren.
Samenvatting
In 2014 heeft de gemeenteraad het rekenkamercommissierapport over de wijkplatforms behandeld en
daarover een besluit genomen. De discussie nadien over nut, noodzaak en werkwijze van de wijkplatforms
heeft veel mensen aangesproken en spreekt hen nog steeds aan. Deze aandacht heeft de rekenkamercommissie ertoe gebracht om na te gaan in hoeverre de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en
het besluit van de gemeenteraad in 2014 zijn uitgevoerd. Via dit nazorgonderzoek maakt de
rekenkamercommissie de balans op van het gevolg dat aan het rekenkamerrapport en het raadsbesluit is
gegeven.
De uitkomsten van dit nazorgonderzoek zijn vervat in 16 aanbevelingen van de rekenkamercommissie,
verdeeld over raad, college individuele wijkplatforms en gezamenlijke wijkplatforms (stuurgroep).
Inleiding
Het in 2014 door de gemeenteraad behandelde rekenkamercommissierapport over de wijkplatforms heeft
geleid tot een vierledig besluit, te weten:
1. de overname van de door de rekenkamercommissie gedane voorstellen;
2. kennisname van de reactie van het college en hen te verzoeken met de implementatie van de aan haar
gerichte aanbevelingen voortvarend door te gaan;
3. de opdracht aan het college om de raad elk kalenderkwartaal over de voortgang hiervan te rapporteren;
4. door de griffie een discussiebijeenkomst te laten organiseren tussen raad, college en organisatie over rol
en bijdrage van de wijkplatforms aan de lokale samenleving, waarna de raad duidelijke doelen bepaalt
met betrekking tot de kernelementen van het functioneren van de wijk-platforms. Daarna zou een
bijeenkomst met de wijkplatforms moeten worden georganiseerd.
Gelet op het feit dat het onderwerp 'wijkplatforms' in de jaren na het uitbrengen van het rapport actueel bleef,
heeft de rekenkamercommissie het van belang geoordeeld om na te gaan in hoeverre de aanbevelingen van
de rekenkamercommissie en het besluit van de gemeenteraad zijn uitgevoerd.
De nazorg op de onderzoekrapportage wijkplatforms stond geprogrammeerd in het onderzoeksprogramma
2016-2017 van de rekenkamercommissie. Via dit nazorgonderzoek wordt de balans opgemaakt van het
gevolg dat aan het rekenkamerrapport en het raadsbesluit is gegeven.

Wettelijk kader of beleidskader
De rekenkamercommissie heeft als taak om onderzoek te doen en daarover advies uit te brengen aan de
raad in de vorm van conclusies en aanbevelingen. De raad neemt een besluit over het door de
rekenkamercommissie uitgebrachte advies.
Wat willen we bereiken (beoogd effect)
Verwezen wordt naar het rapport van de rekenkamercommissie.
Argumenten en alternatieven
Verwezen wordt naar het rapport van de rekenkamercommissie.
Kanttekeningen
Dat het advies van de rekenkamercommissie nu pas aan de raad wordt voorgelegd heeft een reden.
De reactie van het college, als resultaat van het bestuurlijk wederhoor, is blijkens de datumstempel op de
brief reeds op 19 april 2017 verzonden aan de rekenkamercommissie, maar is vervolgens niet bij de griffie
binnengekomen. Ook bij contact tussen vertegenwoordigers van het college en de rekenkamercommissie
voor de zomervakantie 2017, werd van de zijde van het college op vragen van de rekenkamercommissie
aangegeven dat de reactie - mede als gevolg van de ziekte van de betrokken portefeuillehouder - nog niet
definitief was. Uiteindelijk is de brief van het college in het digitale archief teruggevonden, zodat de stukken
nu aan de raad konden worden voorgelegd.
Wat mag het kosten? (budget)
N.v.t.
Communicatie en participatie
N.v.t.
Wat gaan we daarvoor doen (voortgang)
Verwezen wordt naar de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De voorgang met
betrekking tot dit onderwerp zal afhankelijk zijn van de besluitvorming over het rapport.
Duurzaamheid
N.v.t.
Bijlagen
- Rekenkamercommissierapport Nazorgonderzoek rapport wijkplatforms Lingewaard
- Brief aan college voor bestuurlijk wederhoor
- Reactie college als bestuurlijk wederhoor

Bemmel, 27 september 2017.
de raadsgriffier van de gemeente Lingewaard,
P.J. Peters
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