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Start onderzoek:
Coalitieakkoorden onder de loep
Half november is de rekenkamercommissie
gestart met een onderzoek naar de
coalitieakkoorden in de gemeenten Barneveld,
Leusden, Nijkerk en Zeewolde.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
in 2010 richt het onderzoek zich op de
coalitieakkoorden uit 2006 en de uitvoering
daarvan. Wat kan hiervan geleerd worden voor
de nieuwe collegeperiode 2010-2014? Zijn de
coalitieakkoorden voor verbetering vatbaar?
Het onderzoek geeft antwoord op vragen als:
Wat is de rol van het coalitieakkoord? Is duidelijk
welk gemeentelijke beleid voortgezet wordt dan
wel welk nieuw beleid wordt ingezet? Welke
actiepunten zijn al uitgevoerd en is duidelijk
waarom beleidskeuzes gemaakt zijn? Hoe vindt
monitoring plaats? Zijn doelstellingen wel helder
en duidelijk geformuleerd en hoe verloopt de
communicatie richting burgers? We kijken
specifiek naar de beleidsterreinen
‘sociaal/minimabeleid’ en ‘veiligheid op
wijkniveau’.
Ook kijkt de rekenkamercommissie wat de vier
gemeenten van elkaar kunnen leren.

Afronding quickscan
prestatieafspraken woonbeleid
De Rekenkamercommissie is in de gemeenten
Leusden, Nijkerk en Barneveld bezig met een
onderzoek naar de prestatieafspraken tussen
gemeente en woningcorporatie. Wat is het nut en
de noodzaak van deze afspraken? Zijn ze
effectief?
Het bevindingenrapport is inmiddels opgesteld.
De quickscan is afgesloten met een workshop
voor fractiespecialisten. Hierin heeft de
rekenkamercommissie kort de bevindingen
gepresenteerd. Aan de hand van een
stellingendebat hebben de raadsleden
gediscussieerd over mogelijke aanbevelingen.
De conclusies en aanbevelingen worden 18
december verstuurd voor een bestuurlijke reactie.
Het volledige rapport wordt begin februari
aangeboden aan de gemeenteraden.

Terugblik op onderzoek
Quickscan bezuinigingsproces in Leusden
De rekenkamercommissies ViP+ hebben in 2006
een onderzoek uitgevoerd naar de rol van de
gemeenteraad bij bezuinigingen. Ondanks dat
sindsdien geen nieuwe bezuinigingsoperatie is
gestart lijkt de probleemstelling toch nog actueel:

Rekenkamercommissies ViP
De huidige raad dient nog steeds nieuw beleid
tegen oud beleid te ruilen. Daarnaast is de
destijds lopende bezuinigingsoperatie is nog niet
afgerond.
Uit onze terugblik blijkt dat aanbevelingen vooral
geassocieerd zijn met bezuinigingen, en niet
opgevat als algemeen handzaam voor het werk
van de raad. De uitwerking van de aanbevelingen
is daarom niet actief opgepakt door raad noch
college (op één na).Sommige aanbevelingen zijn
bij nadere bestudering soms wel toegepast,
passend in de algemene lijn van ontwikkeling van
de kaderstellende en controlerende rol van de
raad, die gaande is. Raadsleden gaven in een
groepsinterview te kennen dat de aanbevelingen
inderdaad wel breder kunnen worden gezien en
nog steeds relevant zijn.
Onderzoek budgetbewakingsysteem
personele lasten
In 2006 hebben de rekenkamercommissies VIP+
een quickscan uitgevoerd naar het
budgetbewakingssysteem op de personele lasten
in Nijkerk. Wat is er sindsdien gebeurd met de
aanbevelingen?
In een in oktober jl. verstuurde notitie aan de
gemeenteraad trekt de rekenkamercommissie
onder ander de volgende conclusies:
1. Het college en de ambtelijke organisatie zijn
doordrongen van de noodzaak het
personeelsbudget strikt te bewaken en
hebben de nodige maatregelen getroffen;
2. Nagenoeg alle aanbevelingen waarmee de
raad al dan niet expliciet heeft ingestemd zijn
uitgevoerd;
3. De rol en positie van concerncontrol in relatie
tot bestuur, directie en ambtelijke organisatie
blijft een aandachtspunt.

Inventarisatie onderwerpen
De secretarissen en de voorzitter hebben het
afgelopen najaar nieuwe werkafspraken gemaakt
met de griffiers. Dit heeft onder andere er toe
geleid dat een afvaardiging van de rekenkamer
een commissievergadering dan wel werkgroep
heeft bezocht om mogelijke
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onderzoeksonderwerpen voor de toekomst te
bespreken.
De rekenkamercommissie heeft besloten om in
de eerste helft van 2009 drie kleine onderzoeken
uit te voeren:
- evaluatie van jeugd- en jongerenwerk in
Zeewolde
- grondexploitatie in Barneveld
- effectiviteit van reïntegratie in Leusden.
De keuze van onderwerpen voor de tweede helft
van het jaar zal in het voorjaar 2009 worden
gemaakt.

Uitbreiding Rekenkamercie?
De gemeente Bunnik heeft bij de gemeenteraden
die de rekenkamercommissie Vallei en
Veluwerand hebben ingesteld, een verzoek tot
toetreding ingediend. Einde 2008 en begin 2009
zullen de gemeenteraden hierover beslissen.
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
secretaris/onderzoekers (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

