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Stand van zaken invulling aanbevelingen uit het rekenkamerrapport
DinkellandWerkt!

Voorgesteld raadsbesluit:
Wij stellen uw raad voor te besluiten: Kennis te nemen van de rapportages over de stand van zaken
betreffende de invulling van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport DinkellandWerkt!.

Samenvatting van het voorstel
Het rapport van de rekenkamercommissie Dinkelland inzake DinkellandWerkt! is uitgewerkt in een vijftal
conclusies en zijn er een viertal aanbevelingen geformuleerd aan het adres van het college van Dinkelland
en een vijftal aan het adres van het college van Dinkelland en het bestuur en de directie van de
bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht samen. Middels een aantal rapportages betreffende het
toekomstige uitvoeringsmodel, het betrekken van het bedrijfsleven, risicomanagement,
organisatieontwikkeling en het besluitvormingsproces worden de aanbevelingen nader geduid, een stand
van zaken gegeven en een beoogd eindresultaat geschetst.

Aanleiding voor dit voorstel
Uw raad heeft op 15 december 2015 besloten om de rekenkamercommissie te vragen onderzoek te doen
naar DinkellandWerkt!. Dit onderzoek heeft geleid tot een rapport dat op 12 oktober 2016 is aangeboden aan
uw raad. Uw raad heeft op 1 november 2016 besloten om de conclusies en aanbevelingen uit het rapport te
onderschrijven en over te nemen en het college van Dinkelland op te dragen per direct te starten met de
opvolging van de aanbevelingen.

Beoogd resultaat van het te nemen besluit
Omdat het rapport van de rekenkamercommissie is uitgevoerd in opdracht van uw raad, is het van belang
dat de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport aan u worden kenbaar gemaakt.

Argumentatie
In de bijlage bij dit voorstel zijn een vijftal rapportages opgenomen over de huidige stand van zaken
betreffende de 9 aanbevelingen uit het rekenkamerrapport. Per rapportage wordt eerst een nadere duiding
gegeven van de aanbevelingen, vervolgens een stand van zaken en tenslotte een beoogd eindresultaat
De aanbevelingen 1, 3 en 6 betreffen het toekomstig uitvoeringsmodel. De aanbevelingen 2 en 9 betreffen
de toekomstige samenwerking met het bedrijfsleven. Aanbeveling 4 betreft het systematisch in beeld
brengen en managen van risico’s terwijl aanbeveling 8 de communicatie over en binnen projecten betreft.
Aanbeveling 5 betreft de cultuur binnen de gemeentelijke organisatie waarbinnen er waarborgen moeten zijn
voor ambtenaren om in een veilige omgeving ook kritische geluiden te kunnen laten klinken. Aanbeveling 7
betreft een helder en coherent besluitvormingsproces. De twee aanbevelingen aan het adres van uw raad
zelf maken geen onderdeel uit van deze voortgangsrapportage. Voor de nadere uitwerking wordt verwezen
naar de bijlage.
De beoogde eindresultaten zullen nader uitgewerkt worden in definitieve eindresultaten. Deze definitieve
uitwerking wordt voorzien uiterlijk voor de zomervakantie van 2017.
.

Financiële paragraaf
Het voorstel heeft geen financiële consequenties.
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Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Aangezien de conclusies en aanbevelingen deels Noaberkracht betreffen is op onderdelen het bestuur van
de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht in formeel-juridische zin het bevoegde bestuursorgaan is.

Bijlagen
In de bijlage, documentnummer I17.022942, is de stand van zaken aanbevelingen rekenkamer n.a.v. het
rekenkameronderzoek DinkellandWerkt! opgenomen.

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.
Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de loco-secretaris
de burgemeester
E.M. Grobben
I.A. Bakker

Vergadering presidium op 2017
Besluit presidium:
o
o
o
o

om advies naar commissie
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
naar raad ter kennisname
anders, namelijk:

Vergadering algemene commissie 2017
Advies aan de raad
o advies akkoord te gaan met het voorstel
o advies het voorstel af te wijzen
o anders, namelijk: bespreekstuk
Opmerkingen:
Paraaf commissiegriffier:
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017, nr.I17.020181;
gelet op het advies van de algemene commissie van 6 juni 2017;
besluit:
Kennis te nemen van de rapportages over de stand van zaken betreffende de invulling van de
aanbevelingen uit het rekenkamerrapport DinkellandWerkt!.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2017,
De gemeenteraad van Dinkelland,
de raadsgriffier

de voorzitter

mr. O.J.R.J. Huitema MPM

I.A. Bakker
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