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Door het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven 
is een inhoudelijke reactie gegeven op de inhoud van ons rapport. 
In dit hoofdstuk worden de essenties van de reactie van het 
college weergegeven, alsmede het beknopt weergeven nawoord 
van de rekenkamercommissie daarop. Voor de herkenbaarheid is 
het nawoord van de rekenkamercommissie cursief opgenomen. De 
volledige tekst van de brief van het college en het nawoord van de 
rekenkamercommissie zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van het 
bijlagenboek.

ALGEMEEN:
Het college kan zich vinden in de algemene lijn van de bevindingen 
en de conclusies in de rapportage. 

De rekenkamercommissie constateert met genoegen, dat het 
college de bevindingen en conclusies in grote lijnen onderschrijft. 
Zij waardeert het bijzonder dat er, nog voordat de onderzoeks-
rapportage aan de gemeenteraad is aangeboden, al acties door de 
colleges in gang zijn gezet.

Door het college van de gemeente Best werd nog gewezen op het 
uitstel van de wet. Het uitstel is voor de RKC geen aanleiding om 
de onderzoeksrapportage te herzien. Immers in de rapportage 
wordt de stand van zaken per medio februari 2020 omschreven en 
zijn naar aanleiding daarvan de conclusies en aanbevelingen 
opgesteld.

CONCLUSIES:
 Organisatie en strategie:
Deze conclusie is wat kort door de bocht. Dit onderwerp behoort 
tot de verantwoordelijkheid van college en managementteam.

Het afdoen door de colleges met het argument dat het in 
belangrijke mate over bedrijfsvoering gaat vindt de RKC niet 
terecht. In de ogen van de rekenkamercommissie is de 
Omgevingswet veel breder dan het ordenen van de interne 
bedrijfsvoering. Bovendien ging het bij deze conclusie met name 
over het feit, dat er géén integrale (schriftelijke 
voortgangsrapportages zijn waarin de relevante bestuurlijke 
aspecten zijn opgenomen. Wij wijzen verder nog op de actieve 
informatieplicht van het college en het budgetrecht van de raad.

• Financiën:
Het behalen van financiële voordelen is nooit een primair doel 
geweest van de samenwerking. Wel zijn er diverse andere 
voordelen te verwachten. Zie daarvoor het bijlagenboek.

De rekenkamercommissie wijst er op dat de conclusie gaat over 
“’eén van de doelen etc.”. Waar specifiek op gedoeld wordt is, dat 
er wel kostenvoordelen te behalen zijn maar dat die nergens 
benoemd, dan wel onderbouwd worden.

• Waar staat de raad:
Wij brengen in herinnering dat de raden voorafgaand aan het 
programma een startnotitie (Waalre) of keuzedocument (Best en 
Veldhoven) hebben vastgesteld waarin de belangrijkste kaders zijn 
neergelegd.

Deze documenten zijn bij de rekenkamercommissie bekend. Zij 
stelt echter vast dat er géén integrale voortgangsrapportages zijn, 
waardoor de controlerende taak door de raad lastig is in te vullen. 
Bovendien is in die documenten niets gezegd over de minimale 
wettelijk eisen. Verder is de raad niet bekend met het 
Programmaplan en heeft hij daarover alleen in het begin van het 
proces informatie gekregen.

• Bestuurlijke keten:
Wij herkennen ons niet in deze conclusie. 21 Gemeenten in 
Zuidoost-Brabant en de ketenpartners hebben het zogenaamde 
Speelhuismanifest opgesteld, waarin nut en noodzaak benoemd 
worden en de samenwerking nader gestalte krijgt.

De rekenkamercommissie is bekend met dit manifest maar hecht 
er aan te stellen, dat ten tijde van ons onderzoek dit manifest nog 
niet bestuurlijk gedragen was. Verder willen wij benadrukken dat 
de conclusie dat de ketenpartners nog onvoldoende betrokken zijn 
direct voortvloeit uit de gehouden interviews.

• Processen en procedures:
De conclusies veronderstellen een sterk verschil in snelheden. Dit 
herkennen wij niet en is op het onderdeel van de werkprocessen 
feitelijk onjuist.

Deze opmerking bevreemdt de rekenkamercommissie omdat dit 
juist zo benoemd is in veel interviews. Soms is zelfs aangegeven 
dat er meer sturing op het proces moet zitten en dat sommige 
medewerkers zich anders op moeten stellen, omdat anders niet 
tijdig over de nieuwe werkprocessen beschikt zou kunnen worden.
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AANBEVELINGEN:

Aanbeveling 1: (op korte termijn raad ….informeren)
Eind april/begin mei komen de colleges met een statusupdate.
,

Aanbeveling 2: (elke 2 maanden een voortgangsrapportage)
Een goede informatievoorziening is van belang, maar moet ook 
effectief en ondersteunend zijn. Tweemaandelijks is erg 
frequent, naast geplande momenten met de raad stellen wij 
voor om 3-maandelijks een voortgangsbulletin naar de raad te 
sturen.

Aanbeveling 3: (Programmaplan uitbreiden met overzicht 
minimale wettelijke eisen én de eigen ambities)
Deze actie is inmiddels uitgerold. Met rood-oranje-groen houden 
we bij hoe alles loopt, dat geeft overzicht.

Aanbeveling 4: (Programmaplan … als basis voor komende 
voortgangsrapportages)
Zie voorgaande reacties, maar bewaar onderscheid in kader-
stellende, budgetterende en controlerende verantwoordelijk-
heden enerzijds en uitvoeringsverantwoordelijkheden ander-
zijds.

Aanbeveling 5:  (met {o.a.} ODZOB komen tot juiste processen 
en procedures)
Op 10 maart 2020 heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden 
tussen gemeenten en ODZOB dat heeft geleid tot uitspraken en 
inzichten wie waarvoor staat en waar samenwerking nuttig en 
noodzakelijk is.

Aanbeveling 6: ( legesverordening 2021)
Inmiddels is een werkgroep gestart om de gevolgen van de 
Omgevingswet voor personeel en organisatie inzichtelijk te 
maken.

Aanbeveling 7: (processen en procedures)
Acties zijn in volle gang. Basisprocessen zijn tijdig gereed.

Aanbeveling 8: (digitalisering)
Acties zijn aan de gang. Verwachting is dat eind 2e kwartaal 
gestart kan worden met update/upgrade van de benodigde 
software,

Het is goed om te constateren dat veel aanbevelingen al zijn 
opgepakt of in gang gezet. Het betreft dat met name de 
aanbevelingen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

Ten aanzien van de reactie op aanbeveling 2 kan de 
rekenkamercommissie zich vinden in een 3-maandelijkse 
rapportage.

Ten aanzien van aanbeveling 5 wordt nog opgemerkt, dat het 
belangrijk is dat de samenwerking tussen de verschillende 
ketenpartners wordt verstevigd en dat het vooral belangrijk is 
om de intenties en gemaakte afspraken daadwerkelijk waar te 
maken.

Tot slot wil de rekenkamercommissie alle mensen bedanken, die 
constructief hun medewerking hebben verleend aan dit 
onderzoek.


