Rekenkamercommissie Oostzaan

Verslag 1e kwartaal 2012

Missie Rekenkamercommissie
De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te
leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Oostzaan en met behulp van de
resultaten van rekenkameronderzoek een bijdrage te leveren aan de versterking van de
controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad.
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Voorwoord
Zoals gebruikelijk wordt de Raad na afloop van elk kwartaal in het kort op de hoogte gehouden over
de werkzaamheden van de commissie.
Voor U ligt het verslag van de Rekenkamercommissie van Oostzaan over het 1e kwartaal 2012.
Onderzoeken
De rekenkamercommissie heeft onderstaande onderwerpen vastgesteld die voor onderzoek in 2012
in aanmerking kunnen komen:
1. Follow-up aanbevelingen eerdere onderzoeken;
2. Planning onderhoud;
3. Onderzoek Over-Gemeenten;
4. Aanpak van de bezuinigingen;
5. WMO;
6. Herhaalonderzoek Inhuur.
De rekenkamercommissie heeft zich in het afgelopen kwartaal voornamelijk beziggehouden met de
uitvoering en afwerking van de onderzoeken, genoemd onder de nummers 1 en 2 alsmede het
voorbereiden van het onderzoeken genoemd onder 3 en 5.
Follow-up aanbevelingen eerdere onderzoeken
Nagegaan is op welke wijze en met welk effect aanbevelingen uit eerdere onderzoeksrapporten van
de rekenkamercommissie welke door de raad zijn goedgekeurd en door het college zijn
overgenomen, dan wel waarover toezeggingen zijn gedaan, zijn uitgevoerd. Het onderzoek richt
zich mede op de beantwoording van de vraag welke procedure er gehanteerd wordt om de
adviezen te implementeren in de organisatie.
Begin februari 2012 is de Nota van Bevindingen doorgezonden aan de ambtelijke organisatie voor
commentaar.
Op 20 maart 2012 is het conceptrapport doorgezonden naar het college teneinde het rapport,
tezamen met de conceptreactie, te bespreken.
Planning onderhoud
De onderhoudsplannen zijn door de ambtelijke organisatie uitgeleverd, doch gebleken is dat,
behalve voor de onroerende goederen en wegen, geen uitvoeringsplannen bestaan. Van planmatig
onderhoud is, voor zover wij kunnen nagaan, te weinig sprake.
Het onderzoek is afgrond. De Nota van Bevindingen is begin april aan de ambtgelijke organisatie
toegezonden.

Onderzoek Over-Gemeenten;
Fracties uit de raad van Oostzaan hebben de wens te kennen gegeven de volgende zaken
door de rekenkamercommissie te laten onderzoeken:
• de bestuurlijke aansturing van de processen rond het produceren, aanbieden,
bespreken en besluitvorming van de jaarrekening 2010 en de begroting 2012
(m.b.t. Oostzaan) en uitvoering van verbeterplannen hieromtrent;
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• of met het instellen van de Over-Gemeenten recht wordt gedaan aan het
budgetrecht van de raad;
• de transparantie van uitgaven.
Het onderzoeksplan is reeds aan de raad verstrekt en half april zullen de eerste
onderzoekshandelingen plaatsvinden.
Financiën
Onderstaand een overzicht van de uitgaven rekenkamercommissie tot op heden:
Toegekend budget

€. 17.000,--

Er zijn in het eerste kwartaal geen uitgaven geboekt ten laste van het budget 2012.
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