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Evaluatie: één nieuwe
rekenkamercommissie

Afgerond onderzoek

Onlangs is de evaluatie van de rekenkamercommisies ViP+ afgerond. De uitkomsten
van de evaluatie:
- Het werk van de rekenkamercommissies is
positief ontvangen.
- De gemeenten willen de samenwerking
voorzetten.
- Er zijn geen bezwaren tegen een
gezamenlijke rekenkamercommissie.
- Indexering van de gemeentelijke bijdrage
van € 1 per inwoner is gewenst.
Belangrijkste conclusie van de evaluatie is
dat de huidige drie afzonderlijke rekenkamercommissies doorgaan in één nieuwe
rekenkamercommissie.

Quickscan
aanbestedingsbeleid
Barneveld
Zes raadsfracties in de
gemeente Barneveld hebben
de rekenkamercommissie
verzocht onderzoek te doen naar twee
aanbestedingen in de gemeente: die van het
Schaffelaartheater en van wijkschool De
Burgt. Een snelle uitkomst van het
onderzoek was gewenst. Daarom is besloten
een quickscan uit te voeren. De
rekenkamercommissie heeft de quickscan
laten uitvoeren door Royal Haskoning.
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Per 1 september 2008:
1 rekenkamercommissie
Vanaf 1 september 2008 gaat de nieuwe
rekenkamercommissie van start. De
gemeenteraden hebben hiervoor een nieuwe
verordening en samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De naam van de nieuwe
rekenkamercommissie maken wij zo snel
mogelijk bekend.
Per 1 september 2008:
een nieuwe naam voor de
rekenkamercommissie

Belangrijkste
conclusie van de
quickscan is dat vooral
de tegenvallende
marktomstandigheden
de oorzaak zijn van de overschrijding bij de
aanbestedingen. Uit het onderzoek blijkt wel
dat professionalisering van het
aanbestedingsproces en een meer zakelijke
opstelling van de gemeente gewenst zijn.
Rapporten:
- Quickscan aanbestedingsbeleid Barneveld,
Royal Haskoning BM;
- Conclusies en aanbevelingen, Rekenkamercommissies ViP+.
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De burger gehoord? Onderzoek
afhandeling van klachten en bezwaarschriften in Leusden, Nijkerk en
Zeewolde
De Rekenkamercommissies hebben de
afhandeling van klachten en
bezwaarschriften in Leusden, Nijkerk en
Zeewolde onderzocht en met elkaar
vergeleken (tevens is de gemeente
Barneveld in deze vergelijking
meegenomen). In het onderzoek zijn ook
inwoners geïnterviewd die een klacht of
bezwaarschrift hebben ingediend. Uit het
onderzoek blijkt dat iedere gemeente het
proces van afhandeling kan verbeteren.
Drie rapporten:
De burger gehoord? Afhandeling van klachten
en bezwaarschriften in:
- Leusden
- Zeewolde.
- Nijkerk

Onderzoek evaluatie van de bezwarencommissies en afhandeling van klachten
in Barneveld
In Barneveld heeft de
Rekenkamercommissie de bestaande
bezwarencommissies geëvalueerd en de
afhandeling van klachten onderzocht. In
haar rapport vindt de Rekenkamercommissie
oa. dat de afhandeling van bezwaarschriften
in Barneveld onafhankelijker
(door een externe
bezwarencommissie in
plaats van de huidige
interne commissie) en
sneller kan gebeuren. Ook
kan de gemeente het indienen van een klacht
gemakkelijker maken. Daarnaast kan de
gemeente haar voorlichting over het
indienen van klachten en bezwaarschriften
verbeteren.
Rapporten:
- Evaluatie van de bezwarencommissies
Barneveld
- De burger gehoord? Afhandeling van klachten
in Barneveld
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Benchmark klachten, bezwaar en beroep
In de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel
en Woudenberg zijn uitsluitend de aantallen
klachten, bezwaarschriften en beroepszaken
met elkaar vergeleken.
Rapport:
Benchmark klachten, bezwaar en beroep RSW

Onderzoek treasurybeleid in Renswoude
en Scherpenzeel
De rekenkamercommissie heeft
het geld- en vermogensbeheer in
Renswoude en Scherpenzeel
bestudeerd. De belangrijkste
uitkomsten:
- het rendement op beleggingen valt tegen
in Scherpenzeel. De gemeente kan het
beleggen beter zelf uitvoeren.
- een actiever risicobeheer en een betere
liquiditeitenplanning is gewenst in
Renswoude.
Voor beide gemeenten geldt dat de
gemeenteraden actiever mogen sturen en
controleren.
Rapporten:
Onderzoek treasurybeleid in Scherpenzeel
Onderzoek treasurybeleid in Renswoude

Onderzoek Onderhoud kapitaalgoederen
In Woudenberg en Zeewolde hebben de
rekenkamercommissies onderzocht of deze
gemeenten hun kapitaalgoederen (wegen,
groen, speeltoestellen, etc..) op een goede
manier beheren. De belangrijkste
aanbevelingen: geef beter invulling aan de
begrotingsparagraaf Onderhoud
kapitaalgoederen en stel als raad concretere
kaders voor het onderhoud en beheer van de
kapitaalgoederen.
Twee rapporten:
Globale verkenning onderhoud kapitaalgoederen:
- in Zeewolde (wegen en speelplaatsen)
- in Woudenberg (wegen en groen)
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Lopend onderzoek
Quickscan woonbeleid
De Rekenkamercommissies
gaan in de gemeenten
Leusden, Nijkerk en
Barneveld het woonbeleid onderzoeken op
gemaakte prestatieafspraken met woningcorporaties (en de effectiviteit ervan). Het is
mogelijk dat ook de huisvesting van starters
nog aan de orde komt in dit onderzoek.

blad 3 van 3

lasten in Nijkerk en een quickscan naar het
bezuinigingsproces in Leusden. Ook voor
deze twee quickscans zijn inmiddels
effectmetingen gestart.

Planning zomer 2008
De komende maanden richten de
Rekenkamercommissies zich op het
afronden van lopende onderzoeken en de
start van de nieuwe rekenkamercommissie
in september 2008.

Terugblik
Anderhalf tot twee jaar na het afronden van
een onderzoek, blikken de
Rekenkamercommissies terug in hoeverre de
gemeente de aanbevelingen van het
onderzoek heeft ingevoerd. De Rekenkamercommissies meten op deze wijze de effectiviteit van de eigen aanbevelingen.
Inmiddels zijn twee van deze effectmetingen
afgerond.

Vacature
De Rekenkamercommissies zijn op zoek
naar een 2e onderzoeker/secretaris voor 20 22 uur per week (WO/HBO werk- en
denkniveau). Kijk voor meer informatie op
onze website of informeer bij Barbara Does
0342-495 830.

Inhuur van externen
Wat er is gebeurd met de aanbevelingen van
het onderzoek 'Inhuur van externen' uit
2006? Onderzoek wijst uit dat enkele van de
zeven onderzochte gemeenten de
aanbevelingen grotendeels hebben
overgenomen. Er zijn echter ook een aantal
gemeenten die nog aan de slag moeten met
de aanbevelingen. Alle gemeenteraden zijn
hier inmiddels over geïnformeerd.
Terugblik onderzoek Leusden en Nijkerk
In 2006 hebben de rekenkamercommissies
een quickscan uitgevoerd naar het
budgetbewakingssysteem op de personele

COLOFON
Rekenkamercommissies ViP+ bestaat uit de drie rekenkamercommissies Barneveld/Leusden/Zeewolde, Nijkerk en
Renswoude/Scherpenzeel/Woudenberg. 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. De commissies zijn geïnstalleerd voor de duur
van drie jaar (tot september 2008). Aan het einde van deze periode besluiten de betrokken gemeenten of de
rekenkamercommissies in de huidige vorm worden voortgezet. Alle publicaties van de Rekenkamercommissies ViP+
vindt u op onze website www.rekenkamervip.nl

