Rekenkamercommissies ViP

Nieuwsbrief nr.1
Eerste rapport rekenkamercommissies openbaar
Op 17 mei a.s. zal het eerste rapport van
de rekenkamercommissies verschijnen.
Het betreft het onderzoek naar de
effectiviteit en efficiëntie van de inhuur
van organisatie- en beleidsadvies. Het
rapport bevat de bestuurlijke reacties
van de colleges hierop, met een
nawoord van de rekenkamercommissies. Het rapport wordt
aangeboden aan de zes gemeenteraden.

Toetreding Zeewolde
De gemeente Zeewolde heeft de ViPgemeenten gevraagd om toe te mogen
treden tot de rekenkamercommissie
Barneveld /Leusden. Alle
gemeenteraden hebben hiermee
ingestemd. Op 9 mei 2006 zijn de leden
en voorzitter van deze
rekenkamercommissie in Zeewolde
beëdigd. De rekenkamercommissies
zullen per 1 juni de algemene noemer
‘rekenkamercommissie ViP’ wijzigen in
‘rekenkamercommissie ViP+’.

Onderzoeksonderwerpen
Onderwerpen aangedragen door
burgers
De rekenkamercommissies hebben eind
februari 2006 via de lokale pers een
oproep gedaan aan burgers in de ViP-

mei 2006

gemeenten om onderwerpen voor
onderzoek aan te dragen. Hierop hebben
een aantal mensen uit Barneveld en uit
Nijkerk gereageerd. De rekenkamercommissies hebben met vrijwel alle
indieners een gesprek gevoerd.
Uiteindelijk zijn twee onderwerpen
opgenomen op de groslijst, te weten:
- rol van de gemeente Barneveld bij de
totstandkoming van de rondweg
Voorthuizen.
- inschakeling van de rechter door
belanghebbenden bij geschillen met de
gemeente Nijkerk en de uitkomst
daarvan.

Onderzoek
Quickscan gemeente Nijkerk:
budgetbewakingsysteem personele
lasten
In maart is de rekenkamercommissie
Nijkerk gestart met een quickscan naar
het budgetbewakingsysteem op de
personele lasten van deze gemeente. De
gemeente bleek bij de tweede
bestuursrapportage 2005 te kampen met
een overschrijding op de post ‘personele
lasten’. De raad heeft daarom de
rekenkamercommissie gevraagd hier
onderzoek naar te doen. Vraag is in
hoeverre het budgetbewakingsysteem
goed functioneert en hoe tijdig de raad
over de overschrijding kon worden
geïnformeerd.

Rekenkamercommissies ViP
Quickscan gemeente Leusden
bezuinigingsoperaties
De rekenkamercommissies zullen in
juni/juli 2006 een quickscan uitvoeren
in de gemeente Leusden naar de
effectiviteit van bezuinigingsoperaties.
Subsidiebeleid in de ViP-gemeenten
De rekenkamercommissies zullen in
juni/juli starten met een vooronderzoek
naar het subsidiebeleid bij de ViPgemeenten. Dit is ook het eerste
onderzoek waarin de gemeente
Zeewolde participeert.
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Tweede secretaris /
onderzoeker
De solofunctie van de
secretaris/onderzoeker van de
rekenkamercommissies is kwetsbaar.
De rekenkamercommissies hebben
daarom de gemeenteraden gevraagd om
in te stemmen met de werving van een
tweede onderzoeker/ secretaris (periode
september 2006-september 2008). De
financiële positie (o.a. versterkt door de
uitbreiding met de gemeente Zeewolde)
laat deze uitbreiding ook toe.

Verschenen:

(zie
www.rekenkamervip.nl)
Jaarverslag 2005 en Jaarplan 2006
De gezamenlijke rekenkamercommissies hebben eind maart het
jaarverslag over 2005 en het jaarplan
2006 aangeboden aan de raden. Beide
stukken staan ook op de website.

COLOFON
De zes gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben
vanuit het samenwerkingsverband Vallei-in-Perspectief (ViP) gezamenlijk drie lokale
rekenkamercommissies opgezet.
Per 1 september 2005 zijn de drie rekenkamercommissies Barneveld/Leusden, Nijkerk en
Renswoude/Scherpenzeel/Woudenberg van start gegaan. In 2006 is de gemeente Zeewolde toegetreden
tot de commissie Barneveld/Leusden.
Deze commissies hebben een gemeenschappelijk externe voorzitter en een gemeenschappelijk ambtelijk
secretaris/ onderzoeker. De secretaris is gedetacheerd bij de centrumgemeente Barneveld. Daarnaast
bestaat elke commissie uit twee externe leden. De commissies zijn geïnstalleerd voor de duur van drie
jaar. Aan het einde van deze periode besluiten de betrokken gemeenten of de rekenkamercommissies in
de huidige vorm worden voortgezet.

