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Onderzoeksonderwerpen
Begin dit jaar hebben de
rekenkamercommissies aan inwoners
een oproep gedaan om mogelijke
onderzoeksonderwerpen in te dienen.
Hierop zijn acht reacties uit vier
gemeenten ontvangen.
Het betreft uiteenlopende onderwerpen
als:
-

-

Hoe rolstoelvriendelijk is de gemeente?
Wat gebeurt er met het overschot aan baten
van de afvalstoffenheffing? Hoe kan het dat
de tarieven ondanks een jarenlange surplus
worden verhoogd?
Hoe kan de papieren rompslop bij de
gemeente verminderd worden?
Wat zijn de oorzaken voor de
verkeersproblematiek in het centrum van
Voorthuizen? Is de rondweg daar de
oplossing voor?

De rekenkamercommissies hebben de
indieners inmiddels gesproken over
deze voorstellen. Twee voorstellen
worden meegenomen in het nog uit te
voeren onderzoek naar de afhandeling
van klachten, bezwaarschriften en
beroepszaken. Bij de jaarplanning 2008
bepalen de commissies of de overige
voorstellen op de lijst van te
onderzoeken onderwerpen, de
zogenaamde groslijst, komen.

de gemeenteraden. Het verslag staat ook
op de website www.rekenkamervip.nl .

Onderzoek
Subsidiebeleid in de ViP+-gemeenten
Op 23 april jongstleden hebben de
gemeenteraden de rapportage ontvangen
van het onderzoek naar de effectiviteit
van het subsidiebeleid. Iedere gemeente
heeft een zelfstandige rapportage
ontvangen. Belangrijkste conclusie van
het onderzoek is dat het subsidiebeleid
nog weinig meetbaar geformuleerd is.
Daarnaast is het subsidieproces bij de
meeste gemeenten nog vatbaar voor
verbetering, zodat de effectiviteit beter
gewaarborgd wordt. Bijna alle colleges
van B&W hebben hun instemming
betuigd met de conclusies uit het
rapport. Ook nemen zij de meeste
aanbevelingen van de rekenkamercommissies over. De rapportages en de
bestuurlijke reacties staan op
www.rekenkamervip.nl .
Quickscan Treasury
De rekenkamercommissie Renswoude/
Scherpenzeel/Woudenberg onderzoekt
of de gemeenten Renswoude en
Scherpenzeel hun geld en kapitaal op
een goede manier beheren.

Jaarverslag 2006
Op 30 maart jongstleden hebben de
rekenkamercommissies ViP+ hun
gezamenlijke jaarverslag verstuurd aan

Met het onderzoek wil de rekenkamercommissie antwoord krijgen op de
volgende vragen: Zijn procedures juist
opgesteld? Worden de procedures

Rekenkamercommissies ViP+

nageleefd? Zijn de gestelde doelen
bereikt? Is dit efficiënt gebeurd?
De rekenkamercommissie kijkt ook naar
de rol van de raad in dit gehele proces.
De gemeenteraden ontvangen het
eindrapport naar verwachting in
september/oktober 2007.
Quickscan Beheer kapitaalgoederen
De rekenkamercommissies Renswoude/
Scherpenzeel/Woudenberg en
Barneveld/Leusden/Zeewolde
onderzoeken of de gemeenten Zeewolde
en Woudenberg hun kapitaalgoederen
op een goede manier beheren.
De rekenkamercommissies willen dit
onderwerp onderzoeken omdat de
gemeente als beheerder van de openbare
ruimte verantwoordelijk is voor een
groot aantal kapitaalgoederen, zoals
riolering, speeltoestellen, wegen, groen,
openbare verlichting en watergangen.
Deze kapitaalgoederen bepalen voor een
belangrijk deel het woon-, leef- en
werkklimaat van iedereen in een
gemeente. Daarnaast vereist het onderhoud van kapitaalgoederen veel geld.
Dit geld moet op een goede en verantwoorde manier besteed worden.
De gemeenteraden ontvangen het
eindrapport naar verwachting in
oktober/november 2007.
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Evaluatie bezwarencommissies
In de gemeente Barneveld voert de
rekenkamercommissie Barneveld/
Leusden/Zeewolde op verzoek van het
college momenteel een evaluatie uit van
de bezwarencommissies. De rapportage
over deze evaluatie wordt gecombineerd aangeboden met het onderzoek
naar de afhandeling van klachten,
bezwaarschriften en beroepszaken.
Onderzoek naar afhandeling van
klachten, bezwaarschriften en
beroepszaken
In het najaar starten de rekenkamercommissies ViP+ bij de gemeenten
Barneveld, Nijkerk, Leusden en
Zeewolde een onderzoek naar de
afhandeling van klachten, bezwaarschriften en beroepszaken. Dit, mede op
voorstel van een burger. De commissies
willen antwoord krijgen op de volgende
vragen: Hoe gaan gemeenten hiermee
om? Wat zijn de ervaringen van burgers
met de afhandeling van hun klachten en
bezwaarschriften?
Ook de gemeenten Renswoude,
Scherpenzeel en Woudenberg worden
deels bij het onderzoek betrokken.
Omdat het onderwerp bij deze
gemeenten veel kleinschaliger aan de
orde is, beperken de rekenkamercommissies zich bij hen tot een
benchmark.

COLOFON
De gemeenten Barneveld, Leusden, Zeewolde, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg
hebben vanuit het samenwerkingsverband Vallei-in-Perspectief (ViP) gezamenlijk drie lokale
rekenkamercommissies.
Deze commissies hebben een gemeenschappelijk externe voorzitter en twee gemeenschappelijk ambtelijk
secretarissen/onderzoekers. De secretarissen zijn gedetacheerd bij de gemeente Barneveld. Daarnaast
bestaat elke commissie uit twee externe leden. In 2005 zijn de commissies geïnstalleerd voor de duur van
drie jaar. In 2008 besluiten de betrokken gemeenten of de rekenkamercommissies in de huidige vorm
worden voortgezet.

