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ONDERWERP

Werkwijze Rekenkamer Vlissingen

Geachte raad,
In september jl. heeft de Rekenkamer Vlissingen het conceptrapport Burgerparticipatie aan
het college van B&W aangeboden voor bestuurlijk wederhoor. Hier is geen ambtelijk
wederhoor aan voorafgegaan. Tijdens een gesprek van de gemeentesecretaris/algemeen
directeur met de voorzitter en een onderzoeker van de Rekenkamer werd duidelijk dat de
Rekenkamer geen ambtelijk wederhoor in de werkwijze heeft opgenomen. Als
opdrachtgever van de Rekenkamer heeft u met deze werkwijze ingestemd. Daarom richten
wij ons tot u.
Doordat ambtelijk wederhoor op het onderzoek naar Burgerparticipatie niet kon plaatsvinden
en er ambtelijk feitelijke onjuistheden en omissies in het conceptrapport werden
geconstateerd, heeft bovengenoemd gesprek op uitnodiging van de gemeentesecretaris/
algemeen directeur plaatsgevonden. Aansluitend is een overzicht met feitelijke onjuistheden
en omissies met de voorzitter van de Rekenkamer gedeeld. Het overzicht is beperkt tot de
grote lijnen, omdat het te tijdrovend is het onderzoek van de Rekenkamer volledig te
herhalen. Een gezamenlijke aanpak had dit wellicht kunnen voorkomen.
Graag zouden wij dit in de toekomst anders zien. De samenwerking tussen de gemeentelijke
organisatie en de Rekenkamer zou veel vanzelfsprekender moeten zijn. Daarom verzoeken
wij u de werkwijze van de Rekenkamer Vlissingen tegen het licht houden en de mogelijkheid
tot ambtelijk wederhoor terug te brengen. Wanneer er een goede relatie is met de
Rekenkamer, kan gezamenlijk bepaald worden wanneer ambtelijk wederhoor niet nodig is.
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Wij hebben inmiddels de Rekenkamer onze bestuurlijke wederhoorreactie toegestuurd. Voor
de goede orde voegen we onze wederhoorreactie bij deze brief. De Rekenkamer heeft ons
verteld dat u het rapport Burgerparticipatie in december 2022 krijgt aangeboden.

Hoogachtend,
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