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Rekenkameronderzoek naar regionale samenwerkingen in Nijkerk
De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft onderzoek gedaan naar regionale
samenwerkingen in de gemeente Nijkerk. Gekeken is naar de effectiviteit en de meerwaarde
van de samenwerkingen. Ook is gekeken of de gemeente voldoende invloed kan uitoefenen
op de samenwerkingen. De rekenkamercommissie concludeert naar aanleiding van dit
onderzoek dat de gemeenteraad van Nijkerk in beperkte mate grip heeft op de sturing van
regionale samenwerkingen.
De onderzochte samenwerkingen
In het onderzoek heeft de rekenkamercommissie drie samenwerkingen onderzocht. De Regio
Food Valley, het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de
Omgevingsdienst De Vallei. De Regio Food-Valley en het gemeenschappelijk belastingkantoor
zijn vrijwillige samenwerkingen. De samenwerking binnen de Omgevingsdienst is door de
Rijksoverheid opgelegd.
Resultaten onderzoek
Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente Nijkerk meerwaarde ziet om samen te
werken en dat ook doet. De gemeente heeft er bewust voor gekozen om regionale
samenwerkingen te laten voortbestaan op de wijze zoals die historisch gegroeid is. Hierdoor
wordt er met veel verschillende partners samengewerkt. De rekenkamercommissie ziet hier
een risico voor de afstemming , omdat er rekening gehouden moet worden met veel partners
op diverse terreinen.
Verder concludeert de rekenkamercommissie dat specifieke doelstellingen bij met name de
Regio Food Valley en de OddV ontbreken. Hierdoor zijn de sturingsmogelijkheden van de raad
beperkt. Uit het onderzoek blijkt ook dat de informatievoorziening aan de raad beperkt is.
Hierdoor staat de raad op afstand. Bij belangrijke ontwikkelingen wordt de raad wel
geïnformeerd.
Aanbevelingen
De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad van Nijkerk om de sturing op
samenwerkingen te verbeteren. Om dit te bereiken moet de raad concrete en toetsbare
doelstellingen formuleren en zorgen dat ze tijdige stuurinformatie krijgt. Ook moeten
periodieke evaluaties uitgevoerd worden. Daarnaast adviseert de rekenkamercommissie de
raad op een informelere wijze op samenwerkingen te sturen, bijvoorbeeld door de directie van
een samenwerking uit te nodigen voor een informeel overleg waarbij informatie uitgewisseld
kan worden.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en
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werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.
Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden via de website van de
rekenkamercommissie www.rkvalleienveluwerand.nl. Vergelijkbaar onderzoek is eerder
uitgevoerd in de gemeenten Bunnik, Leusden, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde . De
rapportages van deze onderzoeken zijn ook te downloaden via de website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ingrid Spoor,
secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 830,
i.spoor@barneveld.nl . Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl.

