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Via deze nieuwsbrief informeren wij u over actuele
ontwikkelingen en de stand van zaken van de
werkzaamheden van de rekenkamercommissie Vallei
en Veluwerand. De nieuwsbrief brengen wij jaarlijks
uit in september.

Website
Graag verwijzen wij u ook naar onze website
www.rkvalleienveluwerand.nl. Hier vindt u informatie
over de rekenkamercommissie, onze werkwijze en al
onze onderzoeksrapporten met conclusies en
aanbevelingen.

LinkedIn
U kunt ons ook volgen op LinkedIn, via de
bedrijfspagina Rekenkamercommissie Vallei en
Veluwerand. Hier plaatsen wij onder andere
persberichten over onderzoeken.

Nieuwe voorzitter en lid
Per 1 september is de samenstelling van de
rekenkamercommissie gewijzigd. De voorzitter Jan
van Dort en het rekenkamerlid Ron Kamphues zijn na
12 jaar afgetreden. Zij waren beiden bij de start van
de rekenkamercommissie in 2005 betrokken. De
werving van de nieuwe voorzitter en het lid is
uitgevoerd door de griffiers van de deelnemende
gemeente in nauwe samenwerking met de
rekenkamercommissie. Met ingang van 1 september
2017 is de nieuwe voorzitter en het nieuwe lid
benoemd. In deze nieuwsbrief stellen zij zich voor.

JAN VAN ZOMEREN (64)
Na afronding van mijn rechtenstudie in
Utrecht ben ik bij de overheid gaan
werken en dat heb ik bijna 40 jaar
aaneengesloten gedaan.
In die periode heb ik in diverse en
uiteenlopende functies veel ervaring
opgedaan; het laatst als burgemeester.
Dat ben ik 12,5 jaar geweest in
achtereenvolgens de gemeenten Heumen
en Gemert-Bakel.
Daarvoor was
ik gedurende
bijna eenzelfde
periode
bestuurssecretaris bij
de politieregio
GelderlandMidden; in de
periode dus
van de fusie
van Rijks- en
gemeentepolitie (de vorige ingrijpende
reorganisatie bij de politie). Ook was ik
toen enkele jaren lid van Provinciale
Staten in Gelderland. Van 1984 tot 1991
was ik werkzaam als plaatsvervangend
Kabinetschef van de Commissaris van de
Koningin in resp. de provincies Drenthe
en Noord Brabant. Na mijn studie volgde
de dienstplicht als luitenant ter zee,
gevolgd door 6 jaar gemeentelijke
ervaring: eerst 3 jaar in Arnhem
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(financiën), daarna 3 jaar in

adviseur bij

Nieuwegein (ruimtelijke ordening). Ik

verschillende

was toen ook enkele jaren raadslid in de

adviesbureaus.

gemeente Amerongen, mijn

Ik was als

geboorteplaats.

projectleider en

Ik woon tegenwoordig met mijn vrouw in

onderzoeker

Didam, gemeente Montferland en heb

betrokken bij veel

twee volwassen kinderen.

evaluatieonderzoeken in

Naast het voorzitterschap van de

opdracht van rijk, provincies en

Rekenkamer-commissie ben ik bestuurslid

gemeenten. Van 2009-2016 was ik lid van

van de Stichting Kasteel Amerongen.

de rekenkamercommissie van de

Daarnaast was ik recent nog

gemeente Baarn.

projectadviseur bij de totstandkoming
van de tentoonstelling: “Srebrenica

Ik ben afgestudeerd als sociaal geograaf

genocide -a failure of the international

aan de rijksuniversiteit Groningen en

community-”; die is in februari van dit

later gepromoveerd aan de TU Delft op

jaar in Potocari geopend en wordt na een

een onderzoek naar prestatie-

lastige periode van voorbereiding druk

management.

bezocht.
Ik woon in Amersfoort, ben getrouwd en
De procedure voorafgaand aan mijn

heb een dochter en twee zoons.

benoeming tot voorzitter heb ik als

Het is een eer en een genoegen om als
rekenkamercommissielid aan de slag te
gaan. Ik verwacht een belangrijke
bijdrage te kunnen leveren aan
betekenisvol onderzoek voor de betrokken
gemeenten.

prettig, maar ook als zorgvuldig ervaren;
dat geldt evenzeer voor de
installatiebijeenkomst in de
raadsvergadering van de gemeente
Barneveld op 5 juli jl. Ik hoop op een
prettige en constructieve wijze van
samenwerking voor de komende jaren
met de gemeenten uit het
samenwerkingsverband van de
rekenkamercommissie .

MARK PEN (42)
Ik werk als adviseur strategie bij de
gemeente Amersfoort. In die functie
komen veel lijntjes samen: toekomstvisies,
organisatiesturing, bestuursstijl,
gemeentelijke prioriteiten, bestuurlijk
gevoelige klussen en regionale en
landelijke ontwikkelingen.
Eerder werkte ik als plaatsvervangend
griffier bij de gemeente Amersfoort, stafmedewerker bij de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen en onderzoeker en

Afgerond en lopend onderzoek
In het afgelopen jaar hebben wij de volgende
onderzoeken afgerond:
 Kwaliteit van de beleidsinformatie Leusden
 Kwaliteit raadsvoorstellen en werkwijze raad
in Barneveld
 Digitale veiligheid Leusden
 Digitale veiligheid Barneveld
 Sportaccommodaties Nijkerk
 Digitale veiligheid Nijkerk
 Doorwerking regionale samenwerking
Leusden
De onderzoeksrapporten zijn aangeboden aan de
raden van de gemeenten waar het onderzoek is
uitgevoerd. De onderzoeksrapporten zijn ook te
vinden op onze website www.rkvalleienveluwerand.nl
De volgende onderzoeken lopen nog:
 Betaalbare nieuwbouwwoningen Bunschoten
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Risicomanagement decentralisaties
Barneveld
Minimabeleid Renswoude
Risicomanagement inkomsten Woudenberg
Risicomanagement sociaal domein
Scherpenzeel

Onderzoeksplan 2018
Dit najaar start de rekenkamercommissie met het
opstellen van het jaarplan 2018. Onderdeel van het
jaarplan is het onderzoeksprogramma. Met het oog
op de verkiezingen zullen wij het onderzoeksplan
voor 2018 nog niet helemaal vastleggen. Wij willen
graag ruimte laten om in de loop van 2018 in te
spelen om actuele vragen van de nieuwe raad.
Eind november zal de rekenkamercommissie het
jaarplan 2018 vaststellen. In december wordt het
jaarplan 2018 verstuurd naar de gemeenteraden.
Het jaarverslag 2017 en de uitgebreide
verantwoording over de financiën gaat uiterlijk 1 april
2018 naar de gemeenteraden.
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, Bunschoten, 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.
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons
Bellen of mailen:
-telefoon: 0342 – 495 384 / 495 830
-e-mail: info@rkvalleienveluwerand.nl
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