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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 het najaar.

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.

Nieuw lid en
secretaris/onderzoeker
In 2018 is de samenstelling van de
rekenkamercommissie gewijzigd. In januari is
rekenkamerlid Michel Visser afgetreden. Hij is in
maart opgevolgd door Herbert ter Beek. De werving
van het nieuwe lid is uitgevoerd door de griffiers van
de deelnemende gemeente in nauwe samenwerking
met de rekenkamercommissie. Daarnaast is Bea
Meijboom, secretaris/onderzoeker vertrokken bij de
rekenkamercommissie. Zij is met ingang van 24 okt
2018 opgevolgd door Els de With. In deze nieuwsbrief
stellen zij zich beide voor.

HERBERT TER BEEK (50)
Met veel plezier maak ik
sinds voorjaar 2018 deel uit
van het team van de RKC
Vallei en Veluwerand. De
bagage die ik inbreng
bestaat uit 25 jaar ervaring
als beleidsadviseur, vooral in
opdrachten voor gemeenten.
Als algemeen en
bedrijfseconoom kan ik goed
uit de voeten met twee van de drie invalshoeken van
rekenkamerwerk, namelijk effectiviteitsonderzoek en
doelmatigheidsonderzoek.
In de loop der jaren heb ik expertise opgebouwd op
het terrein van de Participatiewet en de sociale
werkvoorziening, de economische ontwikkeling van
regio’s en van binnensteden. Het type onderzoek op
deze en andere terreinen varieert van onderzoeken
gericht op visievorming en strategie tot
scenariostudies, haalbaarheidsonderzoek en
onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten
van beleidsinitiatieven.
Ik woon sinds 2014 in Amersfoort met mijn vrouw en
drie kinderen van net één tot bijna zes jaar. Ik vind
het belangrijk om maatschappelijk actief te zijn. Naast
het rekenkamerwerk ben ik onder meer lid van de
Stichting Vrienden van Sint Ansfridus.
Ik onderschrijf voluit het belang van rekenkamerwerk
voor het lerend vermogen van gemeentelijke
organisaties. Van 2010 tot en met 2016 was ik lid van
de rekenkamercommissie in Haarlemmermeer. Ik zie
uit naar een goede samenwerking binnen ons
rekenkamerteam en met alle negen gemeenten die
zijn aangesloten bij de RKC Vallei en Veluwerand.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
ELS DE WITH (40)
Sinds 24 oktober 2018 ben ik als secretaris/
onderzoeker werkzaam bij de Rekenkamercommissie
Vallei en Veluwerand.
Ik vind het een mooie taak
om gemeenteraden te
helpen bij hun controlerende
functie en om een bijdrage te
leveren aan het verbeteren
van het bestuur en de
uitvoering van beleid in
gemeenten. Deze functie is
voor mij een nieuwe
uitdaging, waarin ik verwacht
dat ik veel zal leren van verschillende aspecten en
gebieden van de negen gemeenten.
Hiervoor ben ik werkzaam geweest bij de gemeente
Rhenen. Ik was daar beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid/ Crisisbeheersing. Na mijn studie
Bestuurskunde (Integrale Veiligheidszorg)
gecombineerd met de politieschool, heb ik enkele
jaren als agent in Enschede gewerkt. Ik wilde me
meer verdiepen en studeerde daarom verder
Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Niet lang
na de afronding daarvan ben ik naar Veenendaal
verhuisd. Ik heb daar bij de politie als
beleidsmedewerker gewerkt.
Ik ben getrouwd en we hebben vier zoons gekregen.
Ze zijn nu tussen de 6 en 14 jaar. Het is thuis een
drukke, gezellige boel. Ik hou van (samen) muziek
maken, sporten, de natuur in, spelletjes doen, erop uit
en gezelligheid :-)
Ik hoop dat we goede onderzoeken zullen verrichten
in uw gemeente en zie uit naar een fijne
samenwerking!

Afgerond en lopend onderzoek
In het afgelopen jaar hebben wij de volgende
onderzoeken afgerond:
 Betaalbare nieuwbouwwoningen Bunschoten
 Risicomanagement sociaal domein
Barneveld
 Minimabeleid Renswoude
 Doorwerking handhaving Bunnik
 Risicomanagement inkomsten Woudenberg
 Doeltreffendheid BBS (Baarn Bunschoten
Soest-uitvoering participatie en reintegratiebeleid) Bunschoten
 Digitale veiligheid Bunnik
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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:
 Risicomanagement sociaal domein
Scherpenzeel
 Risicomanagement sociaal domein Leusden
 Digitale veiligheid Zeewolde
 Innovatief aanbesteden Barneveld
 Reinigingsdienst Midden Nederland, Bunnik
 Woonbeleid Nijkerk
 Risicomanagement sociaal domein
Zeewolde

Onderzoeksplan 2019
Recent heeft is de rekenkamercommissie gestart met
het opstellen van het jaarplan 2019. Onderdeel van
het jaarplan is het onderzoeksprogramma. In dit
programma zijn de onderzoeksonderwerpen voor
2019 nog niet volledig ingevuld. Deze worden in de
loop van 2019 bepaald in afstemming met de
betreffende auditcommissies.
In de vergadering van november j.l. heeft de
rekenkamercommissie het jaarplan vastgesteld. In
december wordt het jaarplan 2019 verstuurd naar de
gemeenteraden.
Het jaarverslag 2018 en de uitgebreide
verantwoording over de financiën gaat uiterlijk 1 april
2019 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 – 495 832 / 495 830
-e-mail: info@rkvalleienveluwerand.nl

