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Jaarplan 2011
De rekenkamercommissie heeft haar Jaarplan 2011
aangeboden aan de gemeenteraden. Na de afronding
van lopende onderzoeken uit 2010, zullen we ons in
2011 bezighouden met een aantal nieuwe
onderzoeken en een aantal
‘doorwerkingsonderzoeken’ oppakken:
Nieuwe onderzoeken 2011:
- regionale samenwerking in Bunnik, Renswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde en
eventueel ook in Nijkerk en Leusden (in overleg);
- Wet Werk en Bijstand in Barneveld;
- grondbeleid in Nijkerk en
- een eigen onderzoek voor Leusden, eventueel
Jeugdbeleid (nog nader bepalen).
Doorwerkingsonderzoeken 2011:
We kijken in deze doorwerkingsonderzoeken wat de
gemeenten hebben gedaan met de aanbevelingen
van eerder onderzoek naar:
- prestatieafspraken woonbeleid in Barneveld,
Leusden, Nijkerk (2009);
- jongerenwerk in Zeewolde (2009);
- Subsidiebeleid in Bunnik (2009) en
- Klachten en bezwaarschriften in Bunnik (2008).

Afgeronde onderzoeken
De rapporten van afgerond onderzoek zijn
aangeboden aan de gemeenteraad en staan ook op
www.rkvalleienveluwerand.nl. Het afgelopen half jaar
zijn de volgende onderzoeken afgerond:

Interactief beleid in Barneveld
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan
naar het interactieve beleid in de gemeente
Barneveld. Naar aanleiding van het onderzoek

adviseert de rekenkamercommissie onder andere om
het interactieve beleid in te bedden in de
gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld door vast te
leggen wie waarvoor verantwoordelijk is en het
ontwikkelingen van standaards voor interactief beleid,
zoals een checklist. Ook adviseert de
rekenkamercommissie de gemeenteraad om een
visie te ontwikkelingen op het gebied van interactief
beleid en keuzes te maken wanneer een traject wel of
niet interactief opgepakt wordt.
De rekenkamercommissie is dit onderzoek gestart
mede op verzoek van de gemeenteraad. Het
onderzoeksrapport is in oktober aangeboden aan de
gemeenteraad.

Doorwerkingsonderzoek Subsidiebeleid in
Barneveld, Leusden, Nijkerk, Zeewolde en
RSW
In 2007 heeft de rekenkamercommissie een
onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het
subsidiebeleid. De rekenkamercommissie heeft
afgelopen jaar bij de gemeente Barneveld, Nijkerk en
Zeewolde gekeken wat er met de aanbevelingen van
dit onderzoek is gebeurd. Wij hebben hierover verslag
gedaan in korte notities die aan de betreffende
gemeenteraden zijn aangeboden.
In Leusden is dit doorwerkingstraject al in 2009
afgerond. In de RSW-gemeenten hebben we in
overleg afgezien van dit doorwerkingstraject, in
afwachting van de herindelingsprocedure.
In de gemeente Bunnik (aangesloten sinds 2009) is
het onderzoek naar het subsidiebeleid uitgevoerd in
2009. Het doorwerkingstraject in deze gemeente zal
plaatsvinden in 2011 (zie Jaarplan 2011).

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Doorwerkingsonderzoek klachten en
bezwaarschriften in Barneveld, Nijkerk,
Leusden en Zeewolde
In 2008 heeft de rekenkamercommissie onderzoek
uitgevoerd naar de afhandeling van klachten en
bezwaarschriften. Ook hier hebben wij dit jaar
gekeken wat er met de aanbevelingen is gebeurd. De
rekenkamercommissies heeft in een korte notitie
verslag gedaan van haar bevindingen. De notities zijn
afgelopen juni en juli aan de betrokken
gemeenteraden aangeboden.

Lopende onderzoeken
Jeugdbeleid in Nijkerk en Bunnik
De gemeenteraad van Nijkerk heeft het onderwerp
Jeugdbeleid aangedragen voor onderzoek door de
rekenkamercommissie. De raad wilde graag de
samenhang in het Jeugdbeleid onderzocht hebben.
De rekenkamercommissie heeft gekeken in welke
mate het beleid integraal en in samenhang is. Ook is
gekeken naar de informatievoorziening aan de
gemeenteraad. De rekenkamercommissie heeft het
onderzoek uitgevoerd met het Verwey Jonker
instituut. Het rapport wordt, na het bestuurlijk
wederhoor, in januari aangeboden aan de
gemeenteraad.
In Bunnik is het onderzoek op dit moment in volle
gang. Het streven is om dit in december nog af te
ronden. Na de technische en bestuurlijke wederhoor
zal het onderzoek in maart worden aangeboden aan
de gemeenteraad.

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 de vragen: 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 en
belangenorganisaties) betrokken bij het gemeentelijke
beleid?
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Het onderzoek is afgerond, en na ontvangst van de
bestuurlijke reactie zal het rapport in januari worden
aangeboden aan de gemeenteraad.
Het onderzoek wordt momenteel ook uitgevoerd in de
gemeente Scherpenzeel. Na de technische en
bestuurlijke wederhoor zal het rapport daar in maart
worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Onderwijshuisvesting Barneveld
In de gemeente Barneveld is de
rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar de
onderwijshuisvesting. Dit onderwerp is aangedragen
in de auditcommissie. De vragen in het onderzoek
zijn o.a. welke keuzevrijheid heeft de gemeente bij dit
beleid? Wat is wettelijk geregeld en waarover beslist
de gemeente zelf? Het rapport zal na de technische
en bestuurlijke wederhoor in februari worden
aangeboden aan de gemeenteraad.

Nieuwe (doorwerkings)
onderzoeken
Onderzoek Minimabeleid Nijkerk
De gemeente Nijkerk heeft diverse regelingen die
gericht zijn op het verminderen van armoede bij de
minima, zoals de bijzondere bijstand en de regeling
voor declaratie van kosten voor sociaal-culturele en
sportieve activiteiten. De rekenkamercommissie gaat
onderzoeken of de minima waarvoor deze regelingen
bedoeld zijn wel bereikt worden. Dit onderzoek doet
zij naar aanleiding van een vraag vanuit de
gemeenteraad. Op basis van het onderzoek wil de
rekenkamercommissie eventuele aanbevelingen
formuleren.

Doorwerkingsonderzoek Barneveld, Zeewolde
De rekenkamercommissie is dit najaar gestart met
twee doorwerkingsonderzoeken:
- aanbestedingenbeleid Barneveld en
- onderhoud kapitaalgoederen Zeewolde.
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.
De externe commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden.
Twee secretaris/onderzoekers ondersteunen de
rekenkamercommissie. Zij hebben hun werkplek op het
gemeentehuis in Barneveld. Informatie over en publicaties van
onze rekenkamercommissie vindt u op
www.rkvalleienveluwerand.nl

