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Rekenkamercommissie start onderzoek naar kwaliteit beleidsinformatie
Leusden
Hoe is de kwaliteit van de beleidsdocumenten die in Leusden ter besluitvorming naar de
gemeenteraad gaan? Bevatten raadsvoorstellen en beleidsdocumenten voldoende
informatie voor de raad om op basis hiervan onderbouwde besluiten te kunnen nemen?
Deze vragen komen aan de orde in het rekenkameronderzoek naar de kwaliteit van de
beleidsinformatie in Leusden. De rekenkamercommissie voert het onderzoek uit op verzoek
van de gemeenteraad.
De rekenkamercommissie start het onderzoek met het opstellen van criteria waaraan
beleidsvoorstellen zouden moet voldoen. Hierbij valt te denken aan criteria als: zijn kosten,
risico’s en alternatieve scenario’s van het beleid in beeld gebracht? Is duidelijk of het
voorgestelde beleid een voortzetting of afwijking van het bestaande beleid is? Zijn alle
relevante (tegen)argumenten aanwezig en zijn deze helder? En is de volgbaarheid van de
besluiten in de tijd goed geregeld?
Vervolgens gaat de rekenkamercommissie vier cases onderzoeken:
de Kadernota GGD regio Utrecht (februari 2015 in raad geweest);
het besluit betreffende de bouw van een tweede sporthal (juli 2015 in raad geweest);
de Visie werklocaties Leusden (november 2014 in raad geweest);
de Kadernotitie vernieuwd monumentenbeleid (juli 2013 in raad geweest).
De rekenkamercommissie gaat kijken of de beleidsdocumenten die naar de raad zijn geweest
voldoen aan de criteria.
Op basis van het onderzoek zal de rekenkamercommissie eventuele aanbevelingen formuleren
die bij kunnen dragen aan een verbetering van de beleidsdocumenten die ter besluitvorming
naar de raad gaan. De planning is om het onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen
in de zomer van 2016 aan te bieden aan de gemeenteraad.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en
werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Bea Meijboom,
secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 830 of 06 - 101 55 321,
b.meijboom@barneveld.nl. Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl.

