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Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 
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Beste heer Van Berlo, 

 

 

Hierbij ontvangt u de bestuurlijke reactie van het college op het rapport van de 

rekenkamercommissie ‘Naar meer doorwerking van RKC-onderzoeken’. 
 

Graag zeggen wij u dank voor het heldere rapport, waarin voor diverse gremia 

aanbevelingen worden gedaan. In deze reactie beperken we ons tot de aanbevelingen 

gericht aan het college en de ambtelijke organisatie (managementteam). Hierbij 

merken wij op dat de aanbevelingen aan de ambtelijke organisatie betrekking hebben 

op de bedrijfsvoering. 

 

Overigens is een check op de juistheid van de bevindingen uitgevoerd. Dit leidt niet 

tot opmerkingen van onze kant. 

 

Aanbeveling 4 aan het college: Ga in de bestuurlijke reactie op het concept 

onderzoeksrapport ook expliciet in op de uitvoeringswijze van de aanbevelingen, de 

termijnen en de inzet van middelen. 

Deze aanbeveling nemen wij graag over om redenen zoals u in uw rapport aangeeft. 

Tegelijk moeten we helder houden dat de uitvoering een taak is van het college van 

burgemeester en wethouders. 

 

Aanbeveling 5 aan het managementteam: Organiseer na de besluitvorming over het 

RKC-rapport in de raad ‘het eigenaarschap’ voor de uitvoering van de aanbevelingen 
duidelijker. 

Ook deze aanbeveling nemen wij over. Voortaan wordt elk RKC-rapport voor het 

managementteam geagendeerd. Daarbij zal worden afgesproken wie de 

aanbevelingen oppakt, op welke wijze en wanneer. Hiermee is per direct gestart, wat 

inhoudt dat ook dit rapport in het managementteam is besproken.  

 

Aanbeveling 8 aan de gemeenteraad, het college en het managementteam: Sta bij 

voorstellen nadrukkelijker stil bij de rode draden uit RKC-onderzoeken: een duidelijker 

benoeming van de rollen, een meer programmatische aanpak en een betere 

terugkoppeling na het vaststellen van het beleid en de uitvoering. 

Uit het rapport blijkt dat het duidelijk benoemen van rollen in het samenspel een 

thema is in diverse onderzoeken. Wij onderkennen het belang van een zo vroeg 

mogelijke rolverdeling, zodat geen verkeerde verwachtingen worden gewekt. Daarom 
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wordt bij onze interne (project)opdrachten een aanscherping doorgevoerd in de 

methodiek. We nemen dat vanaf nu mee inclusief de verwachtingen aan de voorkant 

en betrekken dit eveneens bij de terugkoppeling van beleid en de uitvoering. 

 

Bij complexere gemeentelijke opgaven is de laatste jaren een doorontwikkeling 

gerealiseerd op het vlak van programmatisch werken en sturen. Voorbeelden hiervan 

zijn onder meer de energietransitie, de woningbouwversnelling, het innovatie 

werklandschap De Run en het Sociaal Domein. Op dit vlak willen we ons blijven 

ontwikkelen zodat betrokken gremia beter zicht gaan krijgen op de samenhang tussen 

en hun bijdrage en rol bij maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Wat betreft terugkoppelingen na beleidsvaststelling en -uitvoering delen wij de 

conclusie uit uw rapport. We zullen in ons beleidsproces expliciet stilstaan bij de 

terugkoppeling aan stakeholders en bij de beleidsevaluatie. De meerwaarde hiervan 

kan zijn dat nieuwe en waardevolle input wordt verkregen waarmee voordeel kan 

worden behaald bij nieuwe projecten en beleidsontwikkelingen. 

  

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur 

daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene 

telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 22UIT02493. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Miriam Oosterwijk Keulers Marcel Delhez 

gemeentesecretaris/algemeen directeur a.i. burgemeester  


