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Onderwerp: Stand van zaken rekenkameronderzoek Decentralisaties
Geachte leden van de auditcommissie van de gemeente Nijkerk
Inleiding
Onlangs heeft u het "definitieve" onderzoeksvoorstel van het rekenkamercommissie naar de
rijksdecentralisaties in de gemeente Nijkerk ontvangen. Dit voorstel is met u afgestemd. Na
vaststelling van de onderzoeksopzet zijn wij gestart met de uitvoering van het onderzoek.
Relevante documenten zijn verzameld en er heeft een interview plaats gevonden met de
projectleiders van de drie decentralisaties van het rijk in de gemeente Nijkerk. Na dit
interview en na overleg met u ( auditcommissievergadering op 17 april j.l.) heeft de
rekenkamercommissie besloten om het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel in te trekken en te
kijken op welke wijze het onderzoek een andere inhoud gegeven kan worden.
Stand van zaken in de gemeente Nijkerk decentralisaties - Projectgroep
Uit het gesprek met de projectleiders van het project "Verandering sociaal domein" kwam het
volgende naar voren. De gemeente Nijkerk heeft een projectgroep ingesteld met een
inhoudelijke projectleider en een procesmatige projectleider. De inhoudelijke projectleider is
een medewerker van het adviesbureau BMC, die de gemeente Nijkerk heeft ingehuurd als
extern inhoudelijk deskundige. Verder zijn er drie werkgroepen (voor elke decentralisatie één)
en een ambtelijke stuurgroep. Daamaast wil de projectgroep klankbordgroepen instellen met
deelnemers uit het maatschappelijk veld. De projectgroep is momenteel bezig met het
formuleren van een bestuursopdracht.
Los hiervan en gericht op uw eigen rol bent u bezig met de vormgeving van een commissie
van de raad, gericht op het volgen en/of bewaken van het decentralisatieproces. Over de rol en
inrichting hiervan spraken we in de auditcommissie.
Rol rekenkamercommissie
Zoals wij reeds hebben aangegeven in de auditcommissievergadering van 17 april j . l . zien wij
het niet als onze rol om parallel aan de projectgroep, de extern adviseur en de raadscommissie
als adviseur te opereren op een beleidsterrein wat ook nog (landelijk) in ontwikkeling is. Wij
willen de (externe) adviseurs hun werk laten doen, zonder onze inmenging.
Wij verwachten ook dat een deel van de vragen uit het oorspronkelijk onderzoeksvoorstel pas
gedurende de loop van het decentralisatietraject beantwoord kunnen worden. Dat zou

betekenen dat de resultaten van het onderzoek pas in een laat stadium en wellicht te laat
beschikbaar zijn voor de raad om deze te betrekken bij de besluitvorming. Daamaast
verwachten wij dat vragen uit het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel gedurende het traject
aan de orde zullen komen en door de projectgroep zelf beantwoord zullen worden. Deze
vragen hoeven dus niet door ons beantwoord te worden.
Vervolg rekenkameronderzoek rijksdecentralisaties
Gezien de huidige inzichten heeft een uitgebreid rekenkamerrapport, waarin alle
onderzoeksvragen beantwoord worden, naar onze mening geen meerwaarde voor de raad. Wij
kunnen de raad wel advies geven over de wijze waarop zij haar rol kan invullen gedurende het
decentralisatietraject.
Daarom stellen wij voor om bij belangrijke stappen in het proces te kijken of de raad de
gelegenheid krijgt om haar kaderstellende en controlerende rol voldoende in te vullen en de
mogelijkheid heeft om bij te sturen. Met de griffier zullen wij afstemmen welke momenten in
het proces de raad een rol speelt. Op deze momenten kunt u van ons een korte notitie/memo
verwachten.
Graag vernemen wij op korte termijn of u instemt met ons voorstel. Wij zijn uiteraard bereid
tot een nadere mondelinge toelichting.
Met vriendelijke groet,

De heer drs. J.P.P. van Dort
Voorzitter rekenkamercommissie
Vallei en Veluwerand
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