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Afgeronde onderzoeken

Beleid voor inwoners met lichamelijke
beperkingen in Woudenberg en Scherpenzeel

De rapporten van afgeronde onderzoeken zijn
aangeboden aan de betreffende gemeenteraden en
staan ook op www.rkvalleienveluwerand.nl. Een
volledig overzicht van afgeronde onderzoeken is
opgenomen aan het einde van deze nieuwsbrief.
Het afgelopen jaar zijn de volgende onderzoeken
afgerond:

Een inwoner uit Woudenberg heeft de
rekenkamercommissie gevraagd om te kijken naar de
rolstoelvriendelijkheid van de gemeente. De
rekenkamercommissie heeft de vraag breder
getrokken en in haar onderzoek gekeken naar het
beleid voor inwoners met een lichamelijke beperking.
Het onderzoek is uitgevoerd en afgerond in zowel
Woudenberg als Scherpenzeel.

Jeugdbeleid in Nijkerk en Bunnik
Het onderzoeksonderwerp jeugdbeleid werd in Nijkerk
aangedragen door de gemeenteraad. De raad wilde
graag de samenhang binnen het jeugdbeleid
onderzocht hebben. De rekenkamercommissie heeft
gekeken naar deze samenhang en tevens in welke
mate het beleid integraal is. Ook is gekeken naar de
informatievoorziening aan de raad. Het rapport met
conclusies en aanbevelingen is in januari 2011
aangeboden aan de gemeenteraad.
De rekenkamercommissie concludeert dat het beleid
niet integraal is en dat de doelstellingen algemeen
geformuleerd zijn. De rekenkamercommissie
adviseert onder andere om een visie te ontwikkelen
gebaseerd op een analyse van de feitelijke situatie,
met daaraan gekoppeld heldere doelstellingen.
In Bunnik richtte het onderzoek zich op de vraag of
het jeugdbeleid integraal is. Het feitelijke onderzoek is
afgerond. De rapportage met conclusies en
aanbevelingen is op 11 april naar de gemeente
gestuurd voor een bestuurlijke reactie. Het college
heeft aangegeven eind mei met haar reactie te
komen.

Het onderzoeksrapport voor Woudenberg is in januari
aangeboden aan de gemeenteraad. Het
onderzoeksrapport voor Scherpenzeel is in april
aangeboden aan de gemeenteraad en zal na de
zomer behandeld worden in de raadscommissie,
gecombineerd met een kennismaking van de
rekenkamercommissie met de nieuwe raad. De
aanbevelingen van de rekenkamercommissie richten
zich op een verbetering van het beleidsproces, onder
andere op het gebied van informatievoorziening en –
analyse. Ook een verbetering van de relatie met de
cliëntenraad is een aandachtspunt. Het college van
Scherpenzeel plaatst in haar bestuurlijke reactie een
aantal kanttekeningen bij de conclusies en wijst onder
andere op haar specifiek Scherpenzeelse aanpak.

Onderwijshuisvesting Barneveld
In de gemeente Barneveld heeft de
rekenkamercommissie onderzoek uitgevoerd naar de
onderwijshuisvesting naar aanleiding van een
verzoek van de auditcommissie. In het onderzoek is
onder andere gekeken welke keuzevrijheid de
gemeente heeft bij dit beleid en wat reeds wettelijk
geregeld is.
Het rapport met conclusies en aanbevelingen is
aangeboden aan de gemeenteraad en in mei
besproken in de raadscommissie. De

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
rekenkamercommissie beveelt onder andere aan om
in raadsstukken duidelijker op te nemen wat het
wettelijk minimum is op het gebied van
onderwijshuisvesting en welke beleidsrijke
onderdelen er zijn.

Doorwerkingsonderzoek Barneveld, Zeewolde
Twee tot drie jaar na de afronding van een onderzoek
kijkt de rekenkamercommissie wat de gemeente
gedaan heeft met de aanbevelingen van het
onderzoek van destijds. Een dergelijk nazorgtraject
noemen we een doorwerkingsonderzoek. Het biedt
enerzijds inzicht in de effectiviteit van de
rekenkamercommissie en anderzijds informeert het
de raad in hoeverre de overgenomen aanbevelingen
zijn geïmplementeerd.
In Barneveld heeft de rekenkamercommissie gekeken
wat de gemeente gedaan heeft met de aanbevelingen
van een onderzoek naar het aanbestedingsbeleid uit
2008. Naar aanleiding van het doorwerkingstraject
concludeert de rekenkamercommissie onder andere
dat de gemeente veel energie steekt in het
professionaliseren van het inkoopproces. Het proces
is ingericht volgens het Lean Ent principe en er is een
gemeentebreed inkoopoverleg. Voor het instellen van
een inkoopteam zijn echter nog geen criteria
vastgesteld.
In Zeewolde heeft de rekenkamercommissie gekeken
wat de gemeente gedaan heeft met de aanbevelingen
van het onderzoek naar het onderhoud van de
kapitaalgoederen uit 2008. De rekenkamercommissie
concludeert dat de gemeente nog niet alle
aanbevelingen heeft opgepakt. Op 9 mei stond de
doorwerkingsnotitie op de agenda van de
raadscommissie. De gemeenteraad vond de notitie
duidelijk; er waren geen aanvullende vragen of
opmerkingen.

Lopende 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
onderzoekt of de minima waarvoor deze regelingen
bedoeld zijn wel bereikt worden. Dit onderzoek doet
zij naar aanleiding van een vraag vanuit de
gemeenteraad.
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Het feitelijke onderzoek is bijna afgerond. De
rapportage met bevindingen zal in juni naar de
gemeente gestuurd worden voor een technische
reactie.

Nieuwe onderzoeken
De komende periode start de rekenkamercommissie
de volgende onderzoeken:
- Regionale samenwerking in Zeewolde, Leusden,
Woudenberg, Scherpenzeel en Bunnik
(onderwerp aangedragen door gemeenteraden)
- Beleid voor inwoners met lichamelijke beperking
in Renswoude
- Grondbeleid in Nijkerk (onderwerp aangedragen
door gemeenteraad)
- Wijkplatforms in Barneveld (onderwerp
aangedragen door auditcommissie)
Verder starten de volgende doorwerkingstrajecten:
- Klachten en bezwaar in Bunnik
- Subsidiebeleid in Bunnik

Evaluatie onderzoek
Na afloop van elk onderzoek vraagt de
rekenkamercommissie aan de ambtelijke organisatie
om een evaluatieformulier in te vullen naar aanleiding
van het onderzoek. Ook de rekenkamercommissie
vult na elk onderzoek zelf een evaluatieformulier in.
De bruikbare verbeterpunten die voortkomen uit de
interne en externe evaluatie worden verwerkt in het
onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie.
Het onderzoeksprotocol is te downloaden via onze
website.

Overzicht afgeronde onderzoeken
In de periode 2006 – heden zijn de volgende
onderzoeken afgerond:
- Aanbestedingenbeleid (Barneveld)
- Beleid voor mensen met een lichamelijke
beperking (Scherpenzeel en Woudenberg)
- Bezuinigingen (Leusden)
- Budget bewakingssysteem personele lasten
(Nijkerk)
- Benchmark Collegeprogramma (Barnveld)

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
-

Coalitieakkoorden (Barneveld, Leusden, Nijkerk,
Zeewolde)
Geld en vermogensbeheer/treasurybeleid
(Scherpenzeel en Renswoude)
Grondprijzen (Barneveld)
Inhuur van externen (Barneveld, Leusden, Nijkerk,
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en
Zeewolde)
Interactief beleid (Barneveld)
Jeugdbeleid (Bunnik en Nijkerk)
Klachten, bezwaar en beroep (Barneveld, Bunnik,
Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel,
Woudenberg en Zeewolde)
Onderhoud en beheer kapitaalgoederen
(Woudenberg en Zeewolde)
Onderwijshuisvesting (Barneveld)
Prestatieafspraken woonbeleid (Barneveld,
Leusden, Nijkerk)
Re-integratie (Leusden)
Subsidiebeleid (Barneveld, Bunnik, Leusden,
Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg
en Zeewolde)

Nieuwe collega
Per 1 mei is onze nieuwe collega Liselore Lommers
gestart als secretaris / onderzoeker. Liselore heeft
veel ervaring met onderzoek op rekenkamergebied.
Liselore komt in de plaats van Barbara Does, die na
5½ jaar een nieuwe uitdaging gevonden heeft buiten
de rekenkamercommissie.
Liselore werkt op dinsdag, woensdag en donderdag
en is bereikbaar op:
- Telefoon: 0342-495830
- Mobiel: 06-12983613
- E-mail: l.lommers@barneveld.nl
Bea werkt op maandag, dinsdag en donderdag en is
bereikbaar op:
- Telefoon: 0342-495384
- Mobiel: 06-22565915
- E-mail: b.meijboom@barneveld.nl
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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

