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Rekenkamercommissie onderzoekt bezuinigingsoperatie gemeente
De rekenkamercommissie Barneveld/Leusden/Zeewolde heeft op verzoek van de
gemeenteraad van Leusden een quickscan uitgevoerd naar de effectiviteit van de
bezuinigingsoperatie Heroriëntatie. Hoewel de vooraf gestelde financiële doelstelling
wordt behaald, heeft de operatie niet geleid tot de benodigde heroverweging van de
gemeentelijke positie.

Aanleiding
Aanleiding voor het onderzoek was een motie van de gemeenteraad waarin zij aangeeft dat zij
behoefte heeft aan informatie over de kosten en baten van de bezuinigingsoperaties. De
gemeente heeft drie opeenvolgende bezuinigingsoperaties doorgevoerd en raadsleden geven
aan dat zij het gevoel hebben de grip hierop kwijt te raken.
Resultaten
Aan de hand van vijf processtappen wordt duidelijk dat de bezuinigingsoperatie voornamelijk
een financieel karakter had. De inhoudelijke kaders gericht op gewenste maatschappelijke
effecten en op een fundamentele heroverweging van de rol van de gemeente ontbraken.
Terwijl de financiële situatie van de gemeente wel aanleiding geeft tot dit laatste.
Rol van de gemeenteraad
De quickscan richt zich met name op de rol van de raad, en doet een aantal aanbevelingen aan
de gemeenteraad zodat zij in de toekomst meer grip houden op zo’n bezuinigingsoperatie.
Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen in een workshop met raadsleden, die daarbij
kritisch naar hun eigen rol hebben gekeken. De rekenkamercommisie merkt op dat het stellen
van de inhoudelijke kaders voor de meeste gemeenteraden een lastig karwei is. De
gemeenteraad Leusden vormt zeker geen uitzondering.
Aanpak
Het onderzoek is uitgevoerd door de onafhankelijke rekenkamercommissie. Deze bestaat uit
een externe voorzitter, twee externe leden en een secretaris/onderzoeker. Zij hebben gekeken
naar diverse beleidsstukken, en interviews gehouden met ambtenaren, collegeleden en
raadsleden.
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