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In deze nieuwsbrief treft u informatie over de
werkzaamheden en activiteiten van de
rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand.

Afgeronde onderzoeken
In de tweede helft van 2011 zijn de volgende
onderzoeken afgerond:

Doorwerkingsonderzoek klachten en
bezwaarschriften Bunnik
Naar aanleiding van het doorwerkingsonderzoek
concludeert de rekenkamercommissie dat de
gemeente Bunnik zich de afgelopen drie jaar gericht
heeft op het verbeteren van de afhandeling van
klachten en bezwaarschriften. Van de 14
aanbevelingen die de rekenkamercommissie in 2008
heeft gedaan zijn er acht opgevolgd, twee gedeeltelijk
en vier niet. De gemeente heeft aan de
rekenkamercommissie aangegeven wat zij de
komende tijd gaat doen om het proces nog verder te
verbeteren. De doorwerkingsnotitie met hierin de
conclusies van de rekenkamercommissie is in oktober
aangeboden aan de gemeenteraad.

Doorwerkingsonderzoek subsidiebeleid
Bunnik
Naar aanleiding van het doorwerkingsonderzoek
concludeert de rekenkamercommissie dat de
gemeente Bunnik zich de afgelopen twee jaar gericht
heeft op een administratieve verbeterslag van de
uitvoering van de subsidieverordening. De gemeente
heeft voor 2012 een herijking van het subsidiebeleid
aangekondigd. De rekenkamercommissie adviseert
de gemeente om bij de herijking sterker te kijken naar
de kaderstellende en controlerende rol van de raad
en de relatie tussen beleidsdoelstellingen en effecten
van subsidieverlening. De rekenkamercommissie stelt
vast dat er van de 9 aanbevelingen twee gerealiseerd

zijn, één is in uitvoering en twee zijn niet gerealiseerd.
Vier aanbevelingen worden volgens de planning in
2012 opgepakt. De doorwerkingsnotitie is in
september aangeboden aan de gemeenteraad.

Onderzoek Minimabeleid Nijkerk
In het onderzoek naar het minimabeleid oftewel
armoedebeleid heeft de rekenkamercommissie
onderzocht of de doelgroep van de gemeentelijke
regelingen voor minima bereikt wordt. De gemeente
Nijkerk heeft diverse regelingen die ervoor moeten
zorgen dat de armoede van minima wordt
verminderd. Dit betreft onder andere de bijzondere
bijstand en de declaratie van kosten voor sociaalculturele en sportieve activiteiten.
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente geen zicht
heeft op de omvang van de totale potentiële
doelgroep van het armoedebeleid. Daarnaast heeft
de rekenkamercommissie geconstateerd dat de
gemeente weinig kaders en concrete en meetbare
doelen heeft gesteld, die een duidelijke richtlijn
kunnen bieden voor het opstellen en uitvoeren van
het beleid. De rekenkamercommissie geeft in haar
rapport tips aan de gemeente Nijkerk om het gebruik
van de regelingen voor minima te vergroten. Het
eindrapport is begin december aan de gemeenteraad
aangeboden.

Lopende onderzoeken
Onderzoek naar beleid voor mensen met een
lichamelijke beperking Renswoude

In het onderzoek kijkt de rekenkamercommissie hoe
effectief het beleid van de gemeente is voor mensen
met een lichamelijke beperking. Voorziet dit beleid in
de behoeften van deze mensen, als we kijken naar
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voorzieningen voor wonen, vervoer en welzijn? De
rekenkamercommissie wil door middel van dit
onderzoek aanbevelingen geven om de effectiviteit
van het beleid te vergroten. Het onderzoeksrapport
met conclusies en aanbevelingen is in november
gestuurd naar het college van burgemeester en
wethouders voor een bestuurlijke reactie. Het
eindrapport wordt in januari 2012 aangeboden aan de
gemeenteraad.

Onderzoek risicomanagement bij het
grondbeleid in Nijkerk en Leusden
Doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in
de wijze waarop het risicomanagement voor het
grondbeleid georganiseerd is en te kijken hoe het
functioneert in de praktijk. Op basis van het
onderzoek wil de rekenkamercommissie mogelijke
aanbevelingen formuleren voor verbetering.
Het onderzoek is in september 2011 gestart. De
documentenstudie is voor beide gemeenten afgerond
en er hebben interviews plaatsgevonden met
betrokken ambtenaren en bestuurders. In het eerste
deel van 2012 zal de rekenkamercommissie in beide
gemeenten een groepsinterview houden met een
afvaardiging van de gemeenteraad. We streven naar
een afronding van het onderzoek medio april 2012
(na de technische- en de bestuurlijke reactie).

Onderzoek wijkplatforms in Barneveld
De opzet van het onderzoek naar de wijkplatforms in
Barneveld is opgesteld en besproken in de
auditcommissie van Barneveld van 12 december. In
januari start het feitelijke onderzoek. In het onderzoek
wordt gekeken naar de effectiviteit en het
functioneren van de wijkplatforms in de gemeente
Barneveld.
Doorwerkingsonderzoek woonbeleid in Barneveld
In 2008-2009 heeft de rekenkamercommissie het
woonbeleid in de gemeente Barneveld onderzocht.
Daarbij is vooral gekeken naar de prestatie-afspraken
tussen de gemeente en de woning-stichting. Destijds
heeft de rekenkamercommissie geconstateerd dat de
prestatieafspraken concreet geformuleerd waren,
maar niet geleid hebben tot wijzigingen in
daadwerkelijk handelen. Daarom heeft de
rekenkamercommissie geadviseerd om meer
uitdaging te zoeken in de prestatieafspraken en deze
te verbreden en te verdiepen. Het
doorwerkingsonderzoek in Barneveld zal eind
december 2011 starten.
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Regionale samenwerking in Bunnik, Leusden,
Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde
Het vooronderzoek naar Regionale Samenwerking is
gestart. De onderzoeksopzet zal begin 2012 gestuurd
worden naar de betrokken raden (damwel
auditcommissie of afstemmingsoverleg). Het feitelijke
onderzoek zal begin 2012 starten.

Jaarplan 2012
De rekenkamercommissie heeft haar Jaarplan 2012
in december 2011 aangeboden aan de
gemeenteraden.
Afronden lopende onderzoeken
In 2012 ronden wij in eerste instantie de lopende
onderzoeken uit 2011 af.
Nieuw onderzoek 2012
In de samenwerkingsovereenkomst van de
gemeenschappelijke rekenkamercommissie is
vastgelegd dat de rekenkamercommissie iedere
gemeente qua onderzoeken elke drie jaar bedient
naar rato van de financiële bijdrage. In het jaarverslag
zal gerapporteerd worden over de werkelijke inzet
van de rekenkamercommissie in de afgelopen
periode. Mocht uit het jaarverslag blijken dat er ruimte
of tekort is bij een gemeente, dan zullen we het
onderzoeksprogramma op basis hiervan nog
bijstellen. Ook houden we ruimte in het
onderzoeksprogramma om in te kunnen spelen op de
actualiteit en de behoefte van de raden.
In 2012 zullen we in elk geval starten met nieuwe
onderzoeken in Barneveld en Zeewolde. Voor
Zeewolde heeft de rekenkamercommissie – na
overleg met de raadscommissie Bestuur en Middelen
– besloten om onderzoek te starten naar het
grondbeleid. Voor Barneveld zal de
rekenkamercommissie – in overleg met de
audticommissie – nog een onderwerp kiezen. Op 12
december is hierover al overleg geweest met de
auditcommissie.
Ook voor Leusden, Nijkerk en Woudenberg lijkt er
vooralsnog budget beschikbaar te zijn voor extra
onderzoek in 2012. In het voorjaar van 2012 zal de
rekenkamercommissie de definitieve
onderzoeksonderwerpen bepalen. Voor Leusden
heeft de rekenkamercommissie hierover al overleg
gehad tijdens het afstemmingsoverleg van 1
december.
Bij de keuze van onderzoeksonderwerpen maakt de
rekenkamercommissie gebruik van de groslijst met
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onderzoekonderwerpen. Hierop staan alle suggesties
voor onderzoek die ingediend zijn door de raden, de
colleges, de (gemeentelijke) organisaties en
inwoners. De groslijst wordt gedurende het jaar
geactualiseerd.
Op basis van een globale inschatting van het
beschikbare onderzoeksbudget voor 2012 lijkt er voor
Bunnik, Renswoude en Scherpenzeel geen ruimte te
zijn voor een extra onderzoek in 2012 (naast de
lopende onderzoeken).
Doorwerkingsonderzoeken 2012
In 2012 zullen wij een aantal doorwerkingsonderzoeken doen. Tijdens een
doorwerkingsonderzoek kijken wij wat de gemeenten
hebben gedaan met de aanbevelingen van eerder
onderzoek naar:
- het re-integratiebeleid in Leusden (2009);
- het jongerenwerk in Zeewolde (2009);
- het woonbeleid in Leusden en Nijkerk (2009)
- het grondbeleid in Barneveld (2009).
U kunt ons jaarplan downloaden via onze website
www.rkvalleienveluwerand.nl.

Overzicht alle afgeronde
onderzoeken 2006 - 2011
In de periode 2006 – heden zijn de volgende
onderzoeken door de rekenkamercommissie
uitgevoerd:
- Aanbestedingenbeleid (Barneveld)
- Armoedebeleid (Nijkerk)
- Beleid voor mensen met een lichamelijke
beperking (Scherpenzeel en Woudenberg)
- Bezuinigingen (Leusden)
- Budget bewakingssysteem personele lasten
(Nijkerk)
- Benchmark Collegeprogramma (Barneveld)
- 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)

-
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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)

De rapporten van deze onderzoeken kunt u
downloaden op de website
www.rkvalleienveluwerand.nl

Nieuwe secretaris/onderzoeker
Per 1 november is onze nieuwe collega Ingrid Spoor
gestart als secretaris / onderzoeker. Ingrid heeft veel
ervaring met rekenkameronderzoek. Zij heeft ruim 6
jaar gewerkt voor de rekenkamercommissie in
Veenendaal.
Ingrid Spoor werkt op maandag, woensdag en
donderdag en is bereikbaar op:
- Telefoon: 0342-495830
- E-mail: i.spoor@barneveld.nl
Bea Meijboom werkt op maandag, dinsdag en
donderdag en is bereikbaar op:
- Telefoon: 0342-495384
- Mobiel: 06-22565915
- E-mail: b.meijboom@barneveld.nl

Nieuwe werkwijze
De rekenkamercommissie heeft in het najaar van
2011 besloten om zich te bezinnen op alternatieve
manieren van werken en presenteren ter verbetering
van de leesbaarheid van de rapporten en ter
vergroting van de toegankelijkheid van het
rekenkameronderzoek voor de raden. De
rekenkamercommissie gaat hier in 2012 mee aan de
slag.
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

