Nieuwsbrief nr. 8
Juni 2009

Gemeente Bunnik sluit aan bij
rekenkamercommissie
Per 1 januari 2009 is de gemeente Bunnik
toegetreden tot de rekenkamercommissie Vallei en
Veluwerand. Met de toetreding neemt het draagvlak
en daarmee de continuïteit van de
rekenkamercommissie toe. De rekenkamercommissie
bestaat nu in totaal uit acht gemeenten: Barneveld,
Bunnik, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel.
Woudenberg en Zeewolde.
Het initiatief voor de samenwerking ligt bij de
gemeenteraad van Bunnik. Al in 2007 benaderde zij
de toen deelnemende gemeenten met de vraag of zij
mocht toetreden, maar deze wilden op dat moment
wachten tot na de geplande evaluatie van de
samenwerking in 2008. Na de evaluatie heeft de
gemeente Bunnik formeel het verzoek tot
samenwerking gedaan. In januari en februari van dit
jaar hebben de gemeenteraden hierover besloten.
Nadat alle gemeenteraden akkoord waren is de
samenwerking met terugwerkende kracht ingegaan
op 1 januari 2009.

Quickscan prestatieafspraken
woonbeleid afgerond
In de gemeenten Barneveld, Leusden en Nijkerk heeft
de rekenkamercommissie een quickscan uitgevoerd
naar de prestatieafspraken tussen gemeente en
woningstichting. In februari is de quickscan afgerond

en aan de gemeenteraden aangeboden. De
rekenkamercommissie doet een aantal
aanbevelingen aan de betrokken gemeenteraden om
meer rendement uit deze afspraken te halen, zonder
dat er een afrekencultuur ontstaat. De rapporten zijn
te vinden op www.rkvalleienveluwerand.nl.
Het maken van prestatieafspraken is een actuele
kwestie. De beleidsvisie van het rijk stelt dat
gemeenten een woonvisie moeten ontwikkelen, op
basis waarvan zij prestatieafspraken maken met de
woningcorporatie.

Onderzoek coalitieakkoorden
bijna afgerond
Is het coalitieakkoord meer dan een politiek
bindmiddel? Deze vraag staat centraal bij het
onderzoek naar de coalitieakkoorden van de
gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk en
Zeewolde. Het onderzoek is inmiddels bijna afgerond.
De conclusies en aanbevelingen voor Barneveld,
Leusden en Zeewolde zijn op 4 mei naar de
betreffende gemeenten gestuurd. De gemeente
Nijkerk heeft de conclusies en aanbevelingen op 26
mei ontvangen.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in
2010 richt het onderzoek zich op de functie de
coalitieakkoorden uit 2006 en de werking daarvan.
Wat kan hiervan geleerd worden voor de nieuwe
collegeperiode 2010-2014?
In dit kader onderzoekt de rekenkamercommissie
welke functies het Coalitieakkoord heeft. Heeft het
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Coalitieakkoord een sturende functie? Vindt er
communicatie plaats over het Coalitieakkoord? En
wordt het Coalitieakkoord gebruik om verantwoording
af te leggen aan de burgers? Ook kijkt de
rekenkamercommissie wat de vier gemeenten van
elkaar kunnen leren.

Onderzoek subsidiebeleid
gemeente Bunnik
In 2007 heeft de rekenkamercommissie onderzoek
gedaan naar de effectiviteit van het subsidiebeleid
van de gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk,
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en
Zeewolde. In navolging van dit onderzoek doet de
rekenkamercommissie nu ook onderzoek naar de
effectiviteit van het subsidiebeleid van de gemeente
Bunnik. Centraal staat de vraag in hoeverre de
subsidies bijdragen aan de door de gemeenteraad
beoogde effecten.
Voor het onderzoek in Bunnik maakt de
rekenkamercommissie gebruik van de opzet en
uitkomsten van de onderzoeken in de andere
gemeenten. Het onderzoek beperkt zich tot de
subsidies op het terrein van welzijn en cultuur. In het
kader van het onderzoek zijn vertegenwoordigers van
twee gesubsidieerde instellingen geïnterviewd.
Het rapport met bevindingen is op 19 mei verstuurd
naar de gemeente Bunnik en de twee gesubsidieerde
instellingen met de vraag om te controleren of er
feitelijke onjuistheden in het rapport staan.

Quickscan jeugdbeleid Zeewolde
De rekenkamercommissie is bezig met een
quickscan naar de prestatieafspraken tussen de
gemeente Zeewolde en de Stichting Wolderwelzijn
over het jeugd- en jongerenwerk. Centrale vraag van
het onderzoek is “in hoeverre zijn de
prestatieafspraken op het gebied van jeugd-en
jongerenwerk tussen gemeente Zeewolde en de
Stichting Wolderwelzijn effectief?”
De quickscan vindt plaats op verzoek van de
gemeenteraad van Zeewolde. Doelstelling is het doen
van concrete aanbevelingen om de effectiviteit van
het jeugd- en jongerenwerk te verbeteren. Het
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onderzoek is een quickscan, hetgeen kan leiden tot
een vervolgonderzoek.
Het onderzoek is in een afrondende fase. Op 27
maart zijn de conclusies en aanbevelingen voor een
bestuurlijke reactie gestuurd naar het college van
burgemeester en wethouders van Zeewolde.

Start vervolgonderzoek
subsidiebeleid
In 2007 heeft de rekenkamercommissie onderzoek
gedaan naar de effectiviteit van het subsidiebeleid
van de gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk,
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en
Zeewode. Zo‟n twee jaar na afloop van een
onderzoek blikt de rekenkamercommissie altijd terug
op het effect van het onderzoek: in hoeverre zijn de
aanbevelingen in het rapport in de praktijk gebracht?
En in hoeverre beoordeelden de gemeenten de
aanbevelingen als effectief?
Het onderzoek start in juni met een brief aan de
gemeenten waarin vragen staan zoals: Zijn de
aanbevelingen uit 2007 overgenomen? Zo ja, hoe?
Welke aanbevelingen zijn niet overgenomen of
geïmplementeerd? Waarom niet?

Onderzoek tweede helft 2009
In de tweede helft van 2009 start de
rekenkamercommissie met onderzoeken naar:
- de grondexploitatie in de gemeente
Barneveld
- interactief beleid in de gemeente Barneveld;
- het reïntegratiebeleid in de gemeente
Leusden.

COLOFON
De rekenkamercommissie „Vallei en Veluwerand‟ is
gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. Per 1 januari
2009 heeft de gemeente Bunnik zich ook aangesloten bij
de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand.
De externe commissie bestaat uit een voorzitter en vier
leden. Twee secretaris/onderzoekers ondersteunen de
rekenkamercommissie. Zij hebben hun werkplek op het
gemeentehuis in Barneveld. Informatie over en publicaties
van onze rekenkamercommissie vindt u op
www.rkvalleienveluwerand.nl

