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De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

 

gezien het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven, genaamd ‘Draaien aan de 
knop van de ODZOB’,   
 

overwegende dat: 

 De rekenkamercommissie Veldhoven onderzoek verricht naar en adviseert aan 

de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van 

het gemeentelijke beleid en bestuur; 

 De uitkomsten van de onderzoeken de gemeenteraad ondersteunen bij het 

uitvoeren van de controlerende raak, waarbij het accent ligt op het mogelijk 

lerend effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan; 

 De rekenkamercommissie Veldhoven dit onderzoek heeft uitgevoerd samen 

met de rekenkamercommissies van de bij de ODZOB aangesloten gemeenten; 

 In het rapport aanbevelingen zijn opgenomen ten aanzien van de 

Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost; 

 

gelet op:  

 De Gemeentewet; 

 De Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie; 

 

 

b e s l u i t : 
 

 

1. Het rapport van de rekenkamercommissies 'Draaien aan de knop van de ODZOB' 

voor kennisgeving aan te nemen; 

2. De aanbevelingen uit het rapport 'Draaien aan de knop van de ODZOB' over te 

nemen: 

1) Vraag als raad aan het college een notitie over de ODZOB, waarbij de positie en 

rol van de raad wordt verduidelijkt; 

 2)  Gebruik als raad de bestaande mogelijkheden om geïnformeerd te worden en 

op de geëigende momenten invloed uit te oefenen; 

 3)  Maak als (samenwerkende) colleges van B&W en in overleg met de provincie 

duidelijk voor welke gemeentelijke en regionale opgaven en doelstellingen een 

bijdrage van de ODZOB gevraagd wordt en verzoek de ODZOB daarop te 

reageren in haar aanbod van activiteiten; 

 4)  Verbeter het samenspel tussen gemeenten en ODZOB; 
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 5)  Maak als gemeenten en ODZOB afspraken over de wijze waarop de monitoring 

en evaluatie wordt vormgegeven en de wijze waarop de resultaten hiervan 

worden gecommuniceerd. 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 

vergadering van 7 juli 2020 

 

 

 

 

 

 

mr. G.M.W.M. Wasser  M.J.A. Delhez 

griffier  voorzitter 
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