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Rekenkamercommissies één
jaar in functie
Op 1 september 2006 waren de
rekenkamercommissies ViP+ één jaar
in functie. In dit eerste jaar hebben de
rekenkamercommissie onder alle ViPgemeenten een onderzoek uitgevoerd
naar de inhuur van externen. Ook is een
onderzoek uitgevoerd in de gemeente
Nijkerk en een quickscan in de
gemeente Leusden.

Tweede secretaris
Door de uitbreiding met de gemeente
Zeewolde per 1 januari 2006 is het
mogelijk geworden om een tweede
secretaris/ onderzoeker aan te nemen.
Mevrouw P.R. (Patricia) van Putten
start per 1 december 2006 en is
aangesteld voor 20 uur per week.

Onderzoeksonderwerpen
Onderwerpen gemeenteraden.
De rekenkamercommissies hebben bij
de griffiers en gemeenteraden
geïnventariseerd, of eerder aangedragen
onderzoeksonderwerpen nog actueel
zijn, dan wel of de gemeenteraden nog
nieuwe onderzoeksonderwerpen willen
aandragen voor 2007.

Een aantal gemeenteraden heeft hierop
gereageerd met het indienen van nieuwe
onderzoeksonderwerpen, zoals:
- Onderhoud openbaar groen: zelf
uitvoeren of aanbesteden?
- Hoe gaan we om met onze
kunstwerken (viaducten,
bruggen e.d.) als investeringen?
De suggesties van de gemeenteraden
worden meegenomen bij de selectie van
onderzoeksonderwerpen voor 2007.
Jaarplan 2007
Vóór 1 december a.s. ontvangen de
gemeenteraden het jaarplan 2007 van de
rekenkamercommissies met de uiteindelijk geselecteerde onderzoeksonderwerpen.

Onderzoek
Onderzoek gemeente Nijkerk:
budgetbewakingsysteem personele
lasten
In de gemeente Nijkerk heeft de
rekenkamercommissie op verzoek van
de gemeenteraad een onderzoek
uitgevoerd naar het budgetbewakingsysteem op de personele lasten.
Aanleiding was een overschrijding op
de post ‘personele lasten’ in de tweede
bestuursrapportage van 2005. Het
onderzoek is in oktober afgerond.
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Voornaamste conclusie is dat het
systeem redelijk goed is ingericht, maar
niet ‘calamiteitenproof’ is. Het rapport
staat op de website:
www.rekenkamervip.nl

Quickscan gemeente Leusden
bezuinigingsoperaties
Op verzoek van de gemeenteraad heeft
de rekenkamercommissie een quickscan
uitgevoerd naar de bezuinigingsoperatie
‘Heroriëntatie’.
De quickscan was met name gericht op
de rol van de gemeenteraad daarin. De
quickscan is afgerond met een
workshop voor raadsleden, waarin een
aantal aanbevelingen voor de toekomst
is geformuleerd. De eindnotitie is op 15
oktober jl. aangeboden aan de
gemeenteraad. Ook deze publicatie staat
op www.rekenkamervip.nl
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college/raadsprogramma’s. Voor de
gemeente Barneveld is in deze
benchmark, uitgevoerd door De Lokale
Rekenkamer, gekeken naar de
kadernota 2007-2010 (als uitwerking
van het nieuwe coalitieakkoord). Na
overleg met de Werkgroep Budgetcyclus zal in december worden besloten
of de rekenkamercommissie aanvullend
de programmabegroting zal
onderzoeken.
Subsidiebeleid in de ViP+-gemeenten
Na een vooronderzoek in de maanden
juni en juli, zijn de rekenkamercommissies ViP+ per oktober jl. gestart
met de uitvoering van het onderzoek
naar de effectiviteit van het
subsidiebeleid. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd onder alle zeven gemeenten.
Het rapport wordt verwacht in het
voorjaar van 2007.

Deelname Barneveld aan benchmark
collegeprogramma’s
De rekenkamercommissie Barneveld/
Leusden/Zeewolde heeft besloten om te
participeren in een benchmark van

COLOFON
De gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben vanuit
het samenwerkingsverband Vallei-in-Perspectief (ViP) gezamenlijk drie lokale rekenkamercommissies
opgezet.
Per 1 september 2005 zijn de drie rekenkamercommissies Barneveld/Leusden, Nijkerk en
Renswoude/Scherpenzeel/Woudenberg van start gegaan. In 2006 is de gemeente Zeewolde toegetreden
tot de commissie Barneveld/Leusden.
Deze commissies hebben een gemeenschappelijk externe voorzitter en een gemeenschappelijk ambtelijk
secretaris/ onderzoeker. De secretaris is gedetacheerd bij de centrumgemeente Barneveld. Daarnaast
bestaat elke commissie uit twee externe leden. De commissies zijn geïnstalleerd voor de duur van drie
jaar. Aan het einde van deze periode besluiten de betrokken gemeenten of de rekenkamercommissies in
de huidige vorm worden voortgezet.

