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Nieuwe rekenkamercommissie
‘Vallei en Veluwerand’ per 1
september van start
Vanaf 1 september 2008 gaat de
rekenkamercommissie ‘Vallei en Veluwerand’
van start. Dit is de opvolger van de drie
afzonderlijke commissies
‘Barneveld/Leusden/Zeewolde’, Nijkerk en
‘Renswoude/Scherpenzeel/Woudenberg. Deze
drie commissies opereerden onder de
gezamenlijke noemer ‘rekenkamercommissies
ViP+’.
In verband met het einde van de gemeentelijke
samenwerking in ViP-verband heeft de nieuwe
rekenkamercommissie besloten tot deze nieuwe
naam. Daarbij is natuurlijk ook het logo
aangepast!

en externe evaluaties van onderzoeken van de
afgelopen jaren en ontwikkelingen in
‘rekenkamerland’ hebben geleid tot een
aangepast onderzoeksprotocol en reglement van
orde. De rekenkamercommissie biedt beide
documenten aan de gemeenteraden aan.
Jaarplan september – december 2008
De komende maand zal de secretaris met de
voorzitter of één van de leden in gesprek gaan
met de griffiers en gemeentesecretarissen over
de voortzetting en vernieuwing van
werkafspraken. Voorts biedt de
rekenkamercommissie ‘Vallei en Veluwerand’
per 31 augustus haar ‘Jaarplan september –
december 2008’ aan de gemeenteraden aan.

Nieuwe website
De nieuwe naam heeft natuurlijk ook gevolgen
voor de website. Deze is nu te vinden op

Introductie van de nieuwe
commissie
Nieuwe werkwijze
De rekenkamercommissie achtte de installatie
per 1 september een goed moment om de eigen
werkwijze tegen het licht te houden. De interne

www.rkvalleienveluwerand.nl
Op de website zijn de rapporten nu makkelijk
vindbaar per thema, per gemeente of per jaar.

Rekenkamercommissies ViP

Onderzoeksactiviteiten
Quickscan woonbeleid
De Rekenkamercommissie is in de gemeenten
Leusden, Nijkerk en Barneveld bezig met een
onderzoek naar de prestatieafspraken met
woningcorporaties. Hoe verloopt het proces van
totstandkoming? Hoe SMART zijn de afspraken?
De concept-rapportages worden in september
afgerond. Daarna zal hoor- en wederhoor
plaatsvinden.
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Per 1 oktober start haar opvolger Bea Meijboom.
Zij is bestuurskundige en heeft tien jaar
werkervaring bij de gemeente Utrecht. In functies
als beleidsmedewerker en communicatieadviseur
heeft zij ervaring opgedaan met zowel diverse
gemeentelijke beleidsterreinen als met
onderzoek.

Afronding rekenkamercommissies
ViP+

Terugblik bewaking personeelskosten Nijkerk
In 2006 hebben de rekenkamercommissies een
quickscan uitgevoerd naar het budgetbewakingssysteem op de personele lasten in Nijkerk. De
rekenkamercommissie is gestart met een
terugblik: wat is er met de aanbevelingen
gebeurd? In oktober berichten wij de
gemeenteraad per brief over de uitkomsten.

De rekenkamercommissies ViP+ ronden per 1
september een periode van drie jaar af. Na een
introductieronde in het najaar van 2005 hebben
we ons met veel enthousiasme ingezet om een
bijdrage te leveren aan het verhogen van de
effectiviteit en efficiëntie van beleid. We hopen
dat we de verwachtingen van de gemeenteraden
hebben kunnen waarmaken, en zien er naar uit
om ons werk voort te zetten.

Terugblik bezuinigingsproces Leusden
Ook in Leusden houdt de rekenkamercommissie
een terugblik op de quickscan naar de rol van de
gemeenteraad bij bezuinigingen. Ondanks dat
sindsdien geen nieuwe bezuinigingsoperatie is
gestart lijken de aanbevelingen toch nog actueel:
De huidige raad dient nog steeds nieuw beleid
tegen oud beleid te ruilen, de destijds lopende
bezuinigingsoperatie is nog niet afgerond etc.
Na het groepsgesprek met raadsleden begin
september zal de commissie in oktober per brief
de raad verslag doen van de resultaten.

Financiële afwikkeling
De rekenkamercommissie stelt in september het
jaarverslag op over de periode januari – augustus
2008. Ook wordt dan de financiële balans
opgemaakt over de afgelopen drie jaar waarin de
rekenkamercommissies ViP+ actief waren.
Hierbij is de inzet van de commissies in de
gemeente naar rato van de bijdrage van de
gemeente van belang. Eventuele verschillen
zullen worden verrekend bij de inzet van de
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand.

Nieuwe onderzoek najaar 2008
In het najaar zal de rekenkamercommissie
starten met een onderzoek naar de uitvoering
van de collegeprogramma’s. Dit vindt plaats in
Barneveld, Leusden, Nijkerk en Zeewolde.

Nieuwe secretaris
De rekenkamercommissie heeft per 1 augustus
afscheid genomen van Patricia van Putten, die in
de gemeente Barneveld als communicatieadviseur aan de slag gaat.

COLOFON
De nieuwe rekenkamercommissie ‘Vallei en Veluwerand’ is
gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. Deze externe
commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. De
commissies worden ondersteund door twee secretarissen
(1,2 fte), die hun werkplek hebben op het gemeentehuis in
Barneveld.
Informatie over en publicaties van onze
rekenkamercommissie vindt u op
www.rkvalleienveluwerand.nl

