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

Afgeronde onderzoeken 2012
In 2012 zijn tot nu toe de volgende onderzoeken
afgerond:

Onderzoek naar beleid voor mensen met een
lichamelijke beperking Renswoude
Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe effectief
het gemeentelijk beleid is voor mensen met een
lichamelijke beperking.
De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat de
gemeente over beperkte informatie beschikt over de
doelgroep. Zo is de omvang van de groep niet
bekend. Hierdoor is het lastig vast te stellen in
hoeverre de gemeente voldoende voorziet in de
behoeften van deze doelgroep. De
rekenkamercommissie heeft echter geen signalen
gekregen dat er mensen tussen wal en schip vallen.
Door de schaal van de gemeente en de goede en
frequente contacten tussen de gemeente en de
vrijwilligersorganisaties, kerken en professionals en
de goede bereikbaarheid van de beleidsmedewerkers
Wmo wordt klaarblijkelijk goed voorzien in de wensen
en behoeften van de doelgroep.
Naar aanleiding van het onderzoek adviseert de
rekenkamercommissie onder andere om beter
gebruik te maken van al bekende informatie over de
betreffende groep inwoners. Hierdoor kunnen
concrete toetsbare doelstellingen worden vastgesteld.
Ook adviseert de rekenkamercommissie om aandacht
te besteden aan de taak en positie van de Wmoklankbordgroep. Van belang hierbij is dat de inbreng

van de mensen met een lichamelijke beperking
voldoende wordt gewaarborgd. Het
onderzoeksrapport is in januari aangeboden aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de
aanbevelingen overgenomen.

Onderzoek risicomanagement bij het
grondbeleid in Nijkerk en Leusden

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan
naar het risicomanagement bij het grondbeleid van de
gemeente Nijkerk en Leusden. Het grondbeleid is
voor beide gemeenten van groot maatschappelijk
belang. Het wordt ingezet als instrument om ambities
op het terrein van onder andere wonen, werken en
recreatie te realiseren. Grondexploitaties brengen
risico’s met zich mee op zowel het financiële,
bestuurlijke als beleidsmatige vlak. Het is daarom
noodzakelijk dat het grondbeleid binnen de gemeente
op een adequate wijze is vormgegeven en
georganiseerd.
Nijkerk
Uit het onderzoek in Nijkerk blijkt onder andere dat de
gemeente niet beschikt over een up to date
grondbeleid dat afgestemd is op de structuurvisie van
de gemeente. Ook ontbreekt een geactualiseerde
door de gemeenteraad vastgestelde nota
risicomanagement en een (gemeentebreed)
risicomanagementsysteem voor grondbeleid.
Op basis van het onderzoek adviseert de
rekenkamercommissie de raad onder andere om een
risicomanagementbeleid voor het grondbeleid op te
stellen en dit te verankeren in een gemeentebreed
risicomanagement systeem. Ook adviseert de
rekenkamercommissie om voor het grondbeleid
specifiek aan te geven hoe het risicomanagement is
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georganiseerd (wie doet wat etc.) en wat de
consequenties zijn in termen van beleid, risico, tijd,
capaciteit en middelen.

Lopende onderzoeken

Het college van burgemeester en wethouders wijst in
haar bestuurlijke reactie op het proces van
verbeteringen dat de gemeente vanaf 2010
nadrukkelijk heeft ingezet en waarbij ingespeeld
wordt op de actuele ontwikkelingen op het gebied van
risicomanagement voor het grondbeleid.

In navolging van vergelijkbare onderzoeken in Nijkerk
en Leusden doet de rekenkamercommissie ook in
Zeewolde onderzoek naar het risicomanagement bij
het grondbeleid. De documentenstudie heeft
plaatsgevonden en de interviews zijn afgerond. De
concept rapportage van bevindingen is voor een
technische reactie verstuurd naar de gemeente. De
reactie van de gemeente op de bevindingen
verwachten we half september. De planning is om het
rapport in oktober voor bestuurlijke reactie te
versturen naar het college van burgemeester en
wethouders en om het rapport in november aan te
bieden aan de gemeenteraad.

Het onderzoeksrapport is in juni aangeboden aan de
gemeenteraad en is op 21 augustus besproken in de
auditcommissie en op 10 september in de
raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen. Op
25 oktober staat het onderzoeksrapport ter
besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.
Leusden
De algemene conclusie van het onderzoek is dat de
gemeente aan nagenoeg alle aspecten van
(risicomanagement van) het grondbeleid en de
daaraan te stellen normen voldoet. Wel benoemt de
rekenkamercommissie een aantal aandachtspunten
met aanbevelingen ter verbetering. De
rekenkamercommissie adviseert onder andere om
een nieuwe nota Grondbeleid op te stellen, waarin
alle relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving
verwerkt zijn. Ook adviseert de rekenkamercommissie
om taken en bevoegdheden van betrokken afdelingen
en functionarissen duidelijk vast te leggen.
Het college van burgemeester en wethouders geeft in
haar bestuurlijke reactie aan dat zij de aanbevelingen
grotendeels onderschrijft. Zo zal er naar verwachting
eind van dit jaar een nieuwe nota grondbeleid worden
aangeboden aan de raad.
Het onderzoeksrapport staat op 27 september op de
agenda van de raad.
Doorwerkingsonderzoek prestatieafspraken bij
het woonbeleid Leusden
In 2009 heeft de rekenkamercommissie onderzoek
uitgevoerd naar prestatieafspraken bij het woonbeleid
in Leusden. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft
de rekenkamercommissie 10 aanbevelingen gedaan.
In de eerste helft van 2012 heeft de
rekenkamercommissie gekeken wat de gemeente
gedaan heeft met de aanbevelingen uit 2010. Uit dit
doorwerkingsonderzoek kwam naar voren dat de
gemeente een deel van de aanbevelingen heeft
opgepakt, maar een deel ook nog niet. De
doorwerkingsnotitie is in september aangeboden aan
de gemeenteraad.

Onderzoek risicomanagement bij het
grondbeleid in Zeewolde

Onderzoek wijkplatforms in Barneveld
In het onderzoek is gekeken naar de rol en functie
van de wijkplatforms in Barneveld en de
buitendorpen, met als doel om het functioneren van
de wijkplatforms te verbeteren. Er zijn documenten
bestudeerd en interviews gehouden met
gemeenteambtenaren, medewerkers van politie en
woningstichting en vertegenwoordigers van een
aantal wijkplatforms. Verder heeft een beperkte
enquête plaatsgevonden onder inwoners van vier
wijken.
Het conceptrapport is voorgelegd aan alle
betrokkenen en de feitelijke opmerkingen zijn
verwerkt. Begin september is het rapport voor
bestuurlijke reactie gestuurd naar het college van
burgemeester en wethouders. Begin oktober wordt
de reactie verwacht. Daarna zal de
rekenkamercommissie het rapport afronden en
aanbieden aan de gemeenteraad.
Regionale samenwerking in Bunnik, Leusden,
Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde
Bij de uitvoering van gemeentelijke taken werken
gemeenten vaak samen met andere gemeenten of
bedrijven uit de regio. Samenwerken met anderen
gebeurt om taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren.
Ook het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit
van de uitvoering van betreffende taken is vaak een
reden om samen te werken.
Het onderzoek naar regionale samenwerking voert de
rekenkamercommissie uit in de gemeenten Bunnik,
Leusden, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.
In elke gemeente onderzoekt de
rekenkamercommissie twee drie regionale
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samenwerkingen. De rekenkamercommissie kijkt of
de samenwerking de gewenste effecten oplevert, hoe
de samenwerking wordt uitgevoerd en of de
gemeente invloed kan uitoefenen op de
samenwerking.
Het onderzoek is gestart in de gemeente Zeewolde,
vervolgens in Woudenberg en in Bunnik. In het najaar
worden de onderzoeken in Scherpenzeel en Leusden
gestart. De conceptrapportages van Zeewolde en
Woudenberg zullen in oktober naar de gemeentelijke
organisaties gestuurd worden voor technische
reactie.

Doorwerkingsonderzoek prestatieafspraken
bij het woonbeleid Nijkerk en Barneveld
Net als in Leusden is in 2009 ook in Nijkerk en
Barneveld onderzoek uitgevoerd naar
prestatieafspraken bij het woonbeleid. In
doorwerkingsonderzoeken zal de
rekenkamercommissie kijken wat de gemeente
gedaan hebben met de aanbevelingen van destijds.
Nijkerk
Het doorwerkingsonderzoek in Nijkerk is in september
gestart met de documentenstudie. De planning is om
in oktober interviews te houden en het rapport eind
2012 aan te bieden aan de gemeenteraad.
Barneveld
De auditcommissie heeft in april aangegeven dat dit
onderzoek voor hen geen prioriteit heeft. Op 19
november zal de rekenkamercommissie definitief met
de audticommissie van gedachte wisselen over de
prioritering van dit onderzoek.

Nieuwe onderzoeken
Binnenkort starten de volgende onderzoeken:

Doorwerkingsonderzoek grondprijzen
Barneveld
In 2009 heeft de rekenkamercommissie onderzoek
gedaan naar de grondprijzen die de gemeente
Barneveld doorberekent aan projectontwikkelaars
voor het ontwikkelen van bouwplannen. Naar
aanleiding van dit onderzoek heeft de
rekenkamercommissie in 2009 een aantal
aanbevelingen gedaan.
In het doorwerkingsonderzoek zal gekeken worden
of de aanbevelingen uit 2009 zijn opgepakt. Deze
maand nog start de documentenstudie. De planning
is om dit doorwerkingsonderzoek nog dit jaar af te
ronden.
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Doorwerkingsonderzoek jongerenwerk
Zeewolde
In 2009 heeft de rekenkamercommissie onderzoek
uitgevoerd naar de effectiviteit van de
prestatieafspraken over het jeugd- en jongerenwerk
tussen de gemeente Zeewolde en de Stichting
Wolderwelzijn. Naar aanleiding van dit onderzoek is
in 2009 een aantal aanbevelingen gedaan. In het
doorwerkingsonderzoek zal gekeken worden of de
aanbevelingen uit 2009 zijn opgepakt.

Handhavinsgbeleid Barneveld
Op verzoek van de auditcommissie zal in Barneveld
onderzoek gedaan worden naar het
handhavingsbeleid. De planning is om eind 2012 een
onderzoeksvoorstel gereed te hebben. Het feitelijke
onderzoek zal in 2013 plaatsvinden.

Doorwerkingsonderzoek re-integratiebeleid
Leusden
In 2010 heeft de rekenkamercommissie onderzoek
gedaan naar de effectiviteit van het re-integratiebeleid
van Leusden. Naar aanleiding van dit onderzoek
heeft de rekenkamercommissie vijf aanbevelingen
geformuleerd.
De rekenkamercommissie zal in een
doorwerkingsonderzoek kijken of deze aanbevelingen
opgepakt zijn. De rekenkamer zal het college hiertoe
vragen om eind 2012 documenten aan te leveren en
aan te geven wat zij gedaan heeft met de
aanbevelingen uit 2012. Het feitelijke onderzoek zal
begin 2013 starten.

Regionalisering Nijkerk
Op verzoek van de auditcommissie zal in Nijkerk een
onderzoek gedaan worden naar regionalisering. De
voorbereidingen van dit onderzoek starten eind 2012.

Onderzoeksplan 2013
De rekenkamercommissie is inmiddels gestart met de
voorbereidingen van het onderzoeksplan voor 2013.
Eind november zal de rekenkamercommissie het
jaarplan 2013 – waar het onderzoeksplan een
onderdeel van is – vaststellen.
Begin december wordt het onderzoeksplan verstuurd
naar de gemeenteraden. Het jaarverslag en de
uitgebreide verantwoording over de financiën gaat
uiterlijk 1 april naar de gemeenteraden.
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Overzicht alle afgeronde
onderzoeken 2006 - 2012
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, Woudenberg,
Renswoude)
- 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)
- Onderhoud en beheer kapitaalgoederen
(Woudenberg en Zeewolde)
- Onderwijshuisvesting (Barneveld)
- Prestatieafspraken woonbeleid (Barneveld,
Leusden, Nijkerk)
- Re-integratie (Leusden)
- Risicomanagement grondbeleid (Nijkerk,
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

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

