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Onderzoek
Onderzoek Treasurybeleid
De rekenkamercommissie
Renswoude/Scherpenzeel/Woudenberg
(RSW) heeft onderzocht of de
gemeenten Renswoude en Scherpenzeel
hun geld en kapitaal op een goede
manier beheren. Oorspronkelijk zou het
onderzoek het karakter hebben van een
quickscan, maar uiteindelijk is het een
volledig rekenkameronderzoek
geworden om toch zoveel mogelijk
relevante aspecten van het gemeentelijk
treasurybeleid in het onderzoek mee te
nemen. Het concept-rapport is
inmiddels aan de gemeenten
aangeboden. Na het traject van de
bestuurlijke reacties, ontvangen de
gemeenteraden het eindrapport in
januari 2008.
Quickscan Beheer kapitaalgoederen
De rekenkamercommissies RSW en
Barneveld/Leusden/Zeewolde (BLZ)
onderzoeken of de gemeenten Zeewolde
en Woudenberg hun wegen, riolen,
schoolgebouwen, speeltoestellen,
openbare verlichting, watergangen e.d.
op een goede manier beheren. Het
feitelijke onderzoek in de gemeenten is
uitgevoerd. Het opleveren van het
onderzoeksrapport heeft echter
vertraging opgelopen, omdat de
quickscan is uitgelopen op een echt
rekenkameronderzoek. De rekenkamercommissies willen dit rapport in het

voorjaar van 2008 aan de raden
aanbieden.
Evaluatie bezwarencommissies
De rekenkamercommissie BLZ heeft de
twee bezwarencommissies in de
gemeente Barneveld geëvalueerd. De
gemeente heeft inmiddels een
technische reactie gegeven op het
concept-rapport. Het rapport over de
evaluatie van de bezwarencommissies
wordt als deel-rapport opgenomen in
het rapport van het onderzoek Klachten,
bezwaar en beroep en verschijnt
daarmee na afronding van het
onderzoek Klachten, bezwaar en
beroep.
Onderzoek naar afhandeling van
klachten, bezwaarschriften en
beroepszaken
De rekenkamercommissies ViP+
hebben in de gemeenten Barneveld,
Nijkerk, Leusden en Zeewolde de
afhandeling van klachten,
bezwaarschriften en beroepszaken
onderzocht. Hierbij is ook gekeken naar
de ervaringen van burgers. Omdat het
onderwerp bij de gemeenten
Renswoude, Scherpenzeel en
Woudenberg veel kleinschaliger aan de
orde is, beperken de
rekenkamercommissies zich bij hen tot
een benchmark. De
rekenkamercommissies willen de
concept-rapporten in december 2007 –
januari 2008 aan de gemeenten voor
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technisch wederhoor aanbieden.

Jaarplan 2008
Eind november bieden de drie
rekenkamercommissies hun
gezamenlijk jaarverslag aan de
gemeenteraden aan. Hierin staan onder
andere de onderzoeksonderwerpen
aangekondigd. Het jaarverslag staat na
openbaarmaking ook op de website
www.rekenkamervip.nl.
2008 wordt een bijzonder jaar voor de
rekenkamercommissies ViP+. De drie
commissies zijn geïnstalleerd tot
september 2008. Onlangs is een
evaluatie van de rekenkamercommissies
gestart. Na afronding van deze evaluatie
zullen de gemeenteraden in de eerste
helft van 2008 besluiten over de verdere
toekomst van de commissies.
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grotendeels wel zijn uitgevoerd, maar
dat de oplevering van de rapporten
vertraging oploopt. Dit heeft
verschillende oorzaken:
- het zwangerschapsverlof van één van
de secretarissen;
- het inwerken van de nieuwe tweede
secretaris;
- het ingaan van de
rekenkamercommissie op een
verzoek van het college van B&W
uit Barneveld om een evaluatie uit te
voeren.
- de geplande quickscans (treasury en
kapitaalgoederen) die toch het
karakter van een echt
rekenkameronderzoek kregen;
Door de vertraging schuift ook het
geplande onderzoek naar het
woningtoewijzingsbeleid in de
gemeente Barneveld door naar 2008.

Planning 2007
Eind 2006 stelden de
rekenkamercommissies een ambitieuze
planning op voor 2007: het uitvoeren
van twintig onderzoeken in de
verschillende ViP+-gemeenten en het
opleveren van de bijbehorende
onderzoeksrapporten in 2007. Eind
2007 blijkt dat de onderzoeken
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 twee gemeenschappelijk ambtelijk
secretaris/ onderzoekers. De secretarissen zijn gedetacheerd bij de gemeente 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.

