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Onderzoek Rekenkamercommissie: 'De Veldhovense raad
als volksvertegenwoordiger'

De raad van de gemeente Veldhoven;
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 beheer;
*
De uitkomsten van de onderzoeken de gemeenteraad ondersteunen bij het
uitvoeren van zijn taken, waarbij het accent ligt op het mogelijk lerend effect
dat van de uitgebrachte onderzoeken uitgaat;
*
De Rekenkamercommissie Veldhoven de raad op 14 december 2018 het
rapport "De Veldhovense raad als volksvertegenwoordiger" heeft aangeboden;
*
In het rapport aandachtspunten zijn opgenomen ten aanzien van de wijze
waarop de Veldhovense raad zijn rol als volksvertegenwoordiger invulling geeft.
gelet op;
* de Gemeentewet (art. 81a-81z);
» de Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie (06.349);

besluit:
1. Het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven "De Veldhovense raad als
volksvertegenwoordiger" voor kennisgeving aan te nemen;
2. De aandachtspunten uit het rapport "De Veldhovense raad als
volksvertegenwoordiger" over te nemen:
1) Maak als raad met elkaar afspraken hoe de komende járen de eigen rol als
volksvertegenwoordiger wordt ingevuld en vernieuwd;
2) Expliciteer de rol van de raad, het college en de ambtelijke organisatie in
relatie met de zogenaamde 'Samenspraak' processen;
3) Leg bij de start van beleidsprocessen expliciet vast waar ruimte voor de
samenleving zit en waar niet;
4) Steek meer energie in de voorkant van het proces van beleidsvorming en
besluitvorming;
5) Maak als college duidelijk zichtbaar welke rol de inbreng van inwoners en
organisaties heeft gespeeld, ga als raad daarop ook uitdrukkelijk in bij de
oordeels- en besluitvorming en koppel de resultaten van de afweging ook
uitdrukkelijk terug;
6) Voorkom als raad overmatige politisering en gekissebis;
7) Kom - in het verlengde van voorgaande aandachtspunten - tot afspraken
over de toekomstige inzet van instrumenten om de volksvertegen
woordigende rol te versterken;

v

3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de aandachtspunten
die op het college en de ambtelijke organisatie betrekking hebben uit te werken;
4.

Met een vertegenwoordiging vanuit de raad een vervolgtraject te organiseren
waarin in ieder geval bovengenoemde punten worden uitgewerkt;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 19 februari 2019

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

J/A. Delhez
voorzitter

2/2

