Nieuwsbrief nr. 9
December 2009

Jaarplan 2010 aangeboden aan de
raden
De rekenkamercommissie heeft haar Jaarplan 2010
aangeboden aan de gemeenteraden. De eerste helft
van 2010 zullen wij ons vooral bezighouden met een
aantal ‘doorwerkingsonderzoeken’. We kijken wat de
gemeenten hebben gedaan met de aanbevelingen
van onderzoek naar:
- Het subsidiebeleid (Barneveld, Nijkerk en
Zeewolde)
- Afhandeling van klachten en bezwaarschriften
(Barneveld, Leusden, Nijkerk en Zeewolde)
- Treasurybeleid (Scherpenzeel)
- Onderhoud van kapitaalgoederen (Zeewolde)
- Aanbestedingsbeleid (Barneveld)

onderzoek uitgevoerd naar de Coalitieakkoorden.
Wat is de afgelopen bestuursperiode de functie
geweest van dit document? Een politiek bindmiddel,
of ook een daadwerkelijk sturingsinstrument? Is het
ook een verantwoordingsdocument richting de
burgers?
De sturende functie kan in de meeste gemeenten nog
worden ontwikkeld. De gemeente Barneveld heeft de
afgelopen bestuursperiode hierin al flinke stappen
gezet. In Leusden sluit het uitwerkingsdocument van
het College goed aan op het Coalitieakkoord.
De communicatie richting de burgers over het
coalitieakkoord is over het algemeen heel beperkt. De
gemeente Zeewolde besteedt hieraan op haar
website de meeste aandacht. In Nijkerk is een glossy
boekje gemaakt van het collegeprogramma.

Daarnaast starten we de volgende onderzoeken:
- Jeugdbeleid in Nijkerk
- Gehandicaptenbeleid in de RSW gemeenten
- Keuze uit jeugdbeleid, re-integratiebeleid of
interactief beleid in Bunnik.

De onderzoeksrapporten zijn aangeboden aan de
betreffende gemeenteraden. De nieuwe coalities in
de onderzochte gemeenten kunnen de aanbevelingen
meenemen bij het opstellen van een nieuw
bestuursakkoord.

Als na de verkiezingen de nieuwe gemeenteraden
zijn geïnstalleerd, zullen wij bij deze nieuwe raden
een inventarisatie houden van mogelijke nieuwe
onderzoeksonderwerpen.

Quickscan jeugdbeleid Zeewolde

Afgeronde onderzoeken
De rapporten van alle afgeronde onderzoeken staan
op www.rkvalleienveluwerand.nl

Coalitieakkoorden onderzocht
In de gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk en
Zeewolde heeft de rekenkamercommissie een

De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft
op verzoek van de gemeenteraad van Zeewolde een
quickscan uitgevoerd naar de effectiviteit van de
prestatieafspraken over het jeugd- en jongerenwerk
tussen de gemeente Zeewolde en de Stichting
Wolderwelzijn. De raad twijfelde aan de effectiviteit
van de prestaties van Wolderwelzijn in deze.
De prestatieafspraken blijken niet effectief te zijn,
omdat zij onvoldoende zijn gebaseerd op de lokale
situatie van jongeren. Daarnaast communiceren
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beide partijen onvoldoende open met elkaar om tot
een constructieve samenwerking te komen.
Naar aanleiding van het rapport verzoekt de raad het
college de aanbevelingen te betrekken bij de
ontwikkeling van de nieuwe nota Jeugdbeleid.

Quickscan grondprijzen van het
ontwikkelingsbedrijf in Barneveld
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan
naar de grondprijzen die de gemeente Barneveld
berekent aan projectontwikkelaars voor het
ontwikkelen van bouwplannen. Uit het onderzoek
blijkt dat de Nota Grondbeleid uit 2007 een gedegen
basis is voor het vormgeven van het gemeentelijke
grondbeleid. Op een aantal punten zou de nota
echter geactualiseerd moeten worden. De
rekenkamercommissie adviseert de gemeente
Barneveld om de procedure voor het vaststellen van
de jaarlijkse grondprijzen op papier vast te leggen.
Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van
een vraag van een inwoner die heeft aangegeven
bang te zijn dat de gemeente geld misloopt bij de
verkoop van grond. Uit het onderzoek is echter niet
gebleken dat de bezorgdheid van de inwoner terecht
is. Wel concludeert de rekenkamercommissie dat de
gemeente adequater moet omgaan met het
beantwoorden van vragen van inwoners.
Het rapport is eind november aangeboden aan de
gemeenteraad van Barneveld.

Nieuwe onderzoeken
Doorwerkingsonderzoek Subsidiebeleid
In 2007 heeft de rekenkamercommissie aan alle
gemeenteraden een rapport aangeboden over de
effectiviteit van het subsidiebeleid. De
rekenkamercommissie kijkt in de gemeenten Nijkerk,
Leusden, Barneveld en Zeewolde wat er gebeurd is
met de aanbevelingen van het onderzoek van
destijds. Deze doorwerkingsonderzoeken worden
momenteel uitgevoerd in Nijkerk en Leusden. In 2010
ook in Barneveld en Zeewolde. In het eerste kwartaal
van 2010 sturen we hierover een korte notitie aan de
betrokken raden. In de RSW-gemeenten hebben we
in overleg afgezien van dit doorwerkingstraject, omdat
zij in een herindelingsprocedure zitten.
In de gemeente Bunnik, die in 2007 nog niet was
aangesloten bij de rekenkamercommissie, is dit jaar
het oorspronkelijke onderzoek naar het subsidiebeleid

blad 2 van 2

uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat
de gemeente Bunnik de ambitie heeft om haar
subsidiebeleid te sturen aan de hand van duidelijk
toetsbare doelstellingen. In de praktijk geeft zij
hieraan echter nog nauwelijks invulling. Uit het
onderzoek blijkt ook dat de rol van de gemeenteraad
met betrekking tot het subsidiebeleid minimaal is.
Het rapport is begin december besproken in de
gemeenteraad. Het college heeft daarbij een plan van
aanpak gepresenteerd.

Re-integratiebeleid in Leusden
In november/december 2009 voert de
rekenkamercommissie een quickscan uit naar het reintegratiebeleid van de gemeente Leusden.
Aanleiding voor het onderzoek was een vraag van
een raadslid over de effectiviteit van reintegratietrajecten. In de media verschijnen
regelmatig berichten over hoe slechts enkele cliënten
door zo’n traject aan een baan worden geholpen.
De rekenkamercommissie kijkt naar wat er onder
effectiviteit van re-integratie kan worden verstaan.
Voorts richt het onderzoek zich op de rol van de
gemeenteraad bij het re-integratiebeleid, als dit per
2011 door de gemeente Amersfoort wordt uitgevoerd.

Interactief beleid in Barneveld
Half november is de rekenkamercommissie gestart
met een onderzoek naar interactief beleid in de
gemeente Barneveld. De rekenkamercommissie
onderzoekt hierbij hoe de inwoners van Barneveld bij
het beleid worden betrokken en wat de ervaringen
van burgers hierbij zijn. Ook wordt gekeken naar de
rol van de raad bij interactief beleid.
De rekenkamercommissie start dit onderzoek naar
aanleiding van een brief van een bewonersvereniging
en een verzoek vanuit de gemeenteraad. De
onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand
van voorbeelden uit de praktijk van Barneveld en
elders.
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De rekenkamercommissie ‘Vallei en Veluwerand’ is een
onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie van
het gemeentelijke beleid onderzoekt. De rekenkamercommissie
werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Leusden, Nijkerk,
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.
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

