gemeente Steenbergen

BM1900671

Raadsvergadering
28 maart 2019

Onderwerp
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Aan de raad,

1. Inleiding
De rekenkamercommissie Steenbergen heeft een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de
bezuinigingen op de sportaccommodaties in de gemeente Steenbergen. Dat onderzoek heeft
geresulteerd in het bijgevoegde rapport, conclusies en aanbevelingen. Zoals ook is opgenomen in de
verordening en werkwijze van de rekenkamercommissie heeft het college de gelegenheid gehad om
inhoudelijk op het rapport te reageren. De reactie van het college is als bijlage bij het rapport
toegevoegd.
2. Achtergrond
De rekenkamer is een instrument om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. De
gemeentelijke rekenkamer heeft, zoals aangegeven in artikel 182 van de Gemeentewet, als doel om
de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur
gevoerde bestuur te onderzoeken.
De rekenkamercommissie is een onafhankelijk, adviserend orgaan van de gemeenteraad en kan
zelfstandig haar onderzoeksonderwerpen bepalen. Dit doet de commissie jaarlijks door het
opstellen van een longlist met potentiële onderwerpen en een shortlist die, volgens criteria van de
werkwijze van de rekenkamer, uitvoerbaar zijn. Minimaal één keer per jaar vindt er een gesprek
plaats tussen de rekenkamercommissie en het presidium om het jaarplan te bespreken.
3. Overwegingen
Borging van de aanbevelingen
leder rekenkameronderzoek eindigt met een aantal conclusies en aanbevelingen. Na het aannemen
van het onderzoeksrapport is het vaak onduidelijk hoe en op welke wijze uitvoering wordt gegeven
aan de aanbevelingen uit het rapport. In de terugkerende P8(C producten wordt een weergave
gegeven van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, hoe de aanbevelingen zijn opgevolgd
en welke nog open staan.
Aanbevelingen, adviezen en verzoeken
Het rekenkamerrapport eindigt met enkele aanbevelingen. De aanbevelingen zijn geformuleerd als
een advies aan u en een opdracht aan het college. In de aanbevelingen wordt u als raad geadviseerd
het college opdrachten te geven om bepaalde handelingen te verrichten. Denk hierbij aan het
organiseren van een periodiek overleg met sportverenigingen, samen met verenigingen een nieuwe
sportvisie op te stellen en in de planning en control documenten meer kaders en
sturingsmogelijkheden te bieden. Door in te stemmen met het rekenkamerrapport wordt 'uw'
verzoek als opdracht gegeven aan het college om uit te voeren.
Ter inzage ligt:
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4. Middelen
n.v.t.
5. Risico's
n.v.t.
6. Communicatie/Aanpak
Rapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar en zijn te downloaden via het ris.
Het verspreiden van het rapport onder de deelnemers van het onderzoek is aan de rekenkamer.
Via de reguliere planning en control documenten wordt u op de hoogte gehouden van de opvolging
van de aanbevelingen.
7. Voorstel
U wordt gevraagd het rekenkamerrappport 'Effecten van de bezuinigingen op de gemeentelijke
sportaccommodaties'vast te stellen, de conclusies en aanbevelingen over te nemen en het college op
te dragen hieraan uitvoering te geven en bij de tussenrapportage u over de voortgang hiervan te
infnrmoron

Hoogachtend,
de grifŭef;-----

de burgemeester,

drs. E.P.M. van der Meer
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