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Afgeronde onderzoeken

Het doorwerkingsonderzoek in Zeewolde en
Barneveld wordt in juli afgerond.

De rapporten van alle afgeronde onderzoeken sinds
2006 staan op www.rkvalleienveluwerand.nl. Deze
rapporten geven u een beeld van onze werkzaamheden. Wellicht kunt u dat gebruiken om onderzoeksonderwerpen voor uw gemeente aan te dragen.

Voor de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en
Woudenberg hebben we in overleg afgezien van dit
doorwerkingstraject, omdat zij in een herindelingsprocedure zitten.

Re-integratiebeleid in Leusden
Aanleiding voor het onderzoek was een vraag van
een raadslid over de effectiviteit van re-integratietrajecten. Dit was mede ook gevoed door de media,
waarin regelmatig berichten verschijnen over hoe
slechts enkele cliënten door zo’n traject aan een baan
worden geholpen.
De rekenkamercommissie heeft gekeken wat er
onder effectiviteit van het re-integratiebeleid dient te
worden verstaan. Ook is gekeken naar de rol van de
gemeenteraad bij het re-integratiebeleid, als dit per
2011 door de gemeente Amersfoort wordt uitgevoerd.
De rekenkamercommissie heeft voor de raad vijf
aanbevelingen geformuleerd hoe zij goed zicht kan
houden op de effectiviteit van het beleid na de
uitbesteding aan Amersfoort. De notitie is in april
aangeboden aan de gemeenteraad.
Doorwerking subsidiebeleid Barneveld, Leusden,
Nijkerk en Zeewolde
In 2007 heeft de rekenkamercommissie de
gemeenteraden in Barneveld, Leusden, Nijkerk,
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en
Zeewolde een rapport aangeboden over de
effectiviteit van het subsidiebeleid.
De rekenkamercommissie heeft in vier van deze
gemeenten gekeken wat er gebeurd is met de
aanbevelingen. We hebben onze bevindingen in een
korte notitie aan de gemeenteraad in Leusden (al in
december 2009) en Nijkerk gestuurd.

In de gemeente Bunnik is dit onderzoek in 2009
uitgevoerd. Het doorwerkings-onderzoek zal dus ook
later plaatsvinden.
Doorwerking klachten en bezwaar in Barneveld,
Leusden, Nijkerk en Zeewolde
In 2008 heeft de rekenkamercommissie een
onderzoek afgerond naar de afhandeling van klachten
en bezwaarschriften in de gemeenten Barneveld,
Nijkerk, Leusden en Zeewolde. In Barneveld is tevens
de bezwarencommissie geëvalueerd.
Nu, twee jaar later, kijkt de rekenkamercommissie wat
er met de aanbevelingen is gebeurd. In de gemeente
Nijkerk is dit onderzoek reeds afgerond, in de overige
drie zal de notitie in de zomer worden verstuurd.
In de gemeente Bunnik is dit onderzoek uitgevoerd in
2008. Het doorwerkingstraject staat gepland voor
2011.

Lopende onderzoeken
Interactief beleid in Barneveld
De rekenkamercommissie is bezig met een
onderzoek naar interactief beleid in de gemeente
Barneveld. Onderzocht wordt hoe belanghebbenden
betrokken worden bij de vormgeving van het beleid
en wat hun ervaringen hierbij zijn. Bij het
beantwoorden van de onderzoeksvragen maakt de
rekenkamercommissie mede gebruik van
voorbeelden uit de praktijk van Barneveld. Ook kijkt
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de rekenkamercommissie naar de rol van de raad bij
interactief beleid. De afronding van het onderzoek
staat gepland voor het najaar.

De gemeente Renswoude ziet in verband met de
procedure rondom de herindeling voorlopig af van
uitvoering van rekenkameronderzoek.

De rekenkamercommissie is dit onderzoek gestart
naar aanleiding van een brief van een bewonersvereniging en een verzoek vanuit de gemeenteraad.

Nieuwe onderzoeken

Jeugdbeleid in Nijkerk en Bunnik
De gemeenteraad van Nijkerk heeft het onderwerp
Jeugdbeleid aangedragen voor onderzoek door de
rekenkamercommissie. De raad wil graag de
samenhang van de verschillende onderdelen van het
Jeugdbeleid onderzocht hebben. De rekenkamercommissie wil met het onderzoek inzicht geven in
welke mate het beleid integraal is. Ook kijken we naar
de informatievoorziening aan de gemeenteraad. De
rekenkamercommissie voert het onderzoek uit met
het Verwey Jonker instituut.
Ook in Bunnik gaat dit onderzoek deze zomer van
start.
Beleid voor inwoners met lichamelijke
beperkingen in Woudenberg en Scherpenzeel
Een inwoner uit Woudenberg heeft de
rekenkamercommissie gevraagd om te kijken naar de
rolstoelvriendelijkheid van de gemeente. De
rekenkamercommissie heeft besloten om de vraag
breder te trekken en te kijken naar het beleid van de
gemeente voor inwoners met lichamelijke
beperkingen. Het onderzoek richt zich op het
gemeentelijk beleid: hoe wordt voorzien in de
behoeften van deze inwoners? Welke mogelijkheden
heeft de gemeente? Is het beleid aanbod- of
vraaggericht? Op welke wijze wordt de doelgroep
(Wmo-raad, gehandicaptenplatform, belangenorganisaties) betrokken bij het gemeentelijke beleid?
Het onderzoek wordt ook uitgevoerd in de gemeente
Scherpenzeel.
Doorwerking treasurybeleid Scherpenzeel
In 2007 heeft de rekenkamercommissie in de
gemeenten Renswoude en Scherpenzeel een
onderzoek uitgevoerd naar het treasurybeleid. In
2008 is een rapport met aanbevelingen aangeboden
aan de gemeenteraden. De rekenkamercommissie
heeft nu gekeken wat er is gebeurd met de
aanbevelingen. Eind juni heeft de rekenkamercommissie de notitie aangeboden aan de raad.

Programma najaar 2010
Voor het najaar staan, zoals aangekondigd in ons
Jaarplan 2010, nog twee doorwerkingstrajecten op
het programma:
- Aanbestedingsbeleid in Barneveld
- Onderhoud kapitaalgoederen in Zeewolde
In het jaarplan 2010 heeft de rekenkamercommissie
bewust ruimte gehouden om in te kunnen spelen op
verzoeken van de nieuwe raden. Zo kan ook
ingespeeld worden op tussentijds ontstane wensen
voor onderzoek vanuit de gemeenteraden.
In het voorjaar heeft de rekenkamercommissie al
onderzoeksonderwerpen geïnventariseerd bij de
gemeenteraad van Nijkerk en Barneveld. Naar
aanleiding van een verzoek van de commissie
Algemeen Bestuur en Middelen, zal in Nijkerk in het
najaar een onderzoek starten naar het Minimabeleid
en het bereik van sociale doelgroepen. De
auditcommissie van de gemeente Barneveld heeft het
onderwerp Onderwijshuisvesting aangedragen voor
onderzoek. De rekenkamercommissie is momenteel
bezig met het onderzoeksvoorstel.
De rekenkamercommissie inventariseert nieuwe
onderwerpen voor 2011 bij de gemeenteraad van
Bunnik, Leusden en Zeewolde. In Renswoude,
Scherpenzeel en Woudenberg wacht de
rekenkamercommissie de verkiezingen van de
nieuwe raden af.
COLOFON
De rekenkamercommissie ‘Vallei en Veluwerand’ is een
onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie van
het gemeentelijke beleid onderzoekt. De rekenkamercommissie
werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Leusden, Nijkerk,
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.
Informatie over en publicaties van onze rekenkamercommissie
vindt u op www.rkvalleienveluwerand.nl

