PERSBERICHT
REKENKAMERCOMMISSIE ADVISEERT MEER UITDAGING IN AFSPRAKEN GEMEENTE
EN WONINGSTICHTING IN BARNEVELD
De prestatieafspraken zijn in Barneveld goed ingebed in het beleidsproces. Ook zijn de
afspraken concreet geformuleerd. Inhoudelijk beoordeelt de rekenkamercommissie de
afspraken echter als minder effectief: ze hebben niet geleid tot daadwerkelijke
wijzigingen in het handelen. Dat blijkt uit een rapport van de rekenkamercommissie. De
rekenkamercommissie doet de aanbeveling om meer uitdaging te zoeken. Prikkel elkaar
zonder een afrekencultuur te creëren, stelt de commissie.
Informeel vs. formeel
Het onderzoek is uitgevoerd in drie gemeenten: Barneveld, Leusden en Nijkerk. In alle drie de
gemeenten zoeken partijen in hun samenwerking naar een balans tussen intensieve
samenwerking aan de ene kant en een zakelijke verhouding aan de andere kant. Het goed
willen houden van de lokale verhoudingen kan leiden tot het vermijden van een inhoudelijk
scherp debat. Welwillendheid wordt zo een valkuil voor daadkracht, concludeert de commissie.
Prestatieafspraken in Barneveld
De prestatieafspraken zijn in Barneveld goed ingebed in het beleidsproces:. De afspraken zijn
weliswaar concreet geformuleerd maar inhoudelijk beoordeelt de rekenkamercommissie de
afspraken echter als minder effectief: ze hebben niet geleid tot daadwerkelijke wijzigingen in het
handelen. De afspraken kunnen in de toekomst worden verbreed en verdiept, is de
aanbeveling.
Reactie van het college
Het college geeft in haar bestuurlijke reactie aan het niet eens te zijn met twee conclusies van
de rekenkamercommissie. Het college stelt ten eerste dat zij wél haar toezeggingen aan de
ontwikkelmogelijkheden aan woningstichting is nagekomen. Tevens zegt het college wél een
voorstander te zijn van het verbreden en verdiepen van de prestatieafspraken. De commissie
heeft in haar nawoord aangegeven waar haar conclusies op gebaseerd zijn. Het college geeft
overigens aan de aanbevelingen uit het rapport op voorhand op te willen volgen.
Aanleiding voor het onderzoek
Het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties is een actuele
kwestie. De beleidsvisie van het rijk stelt dat gemeenten een woonvisie moeten ontwikkelen, op
basis waarvan zij prestatieafspraken maken met de woningcorporaties. In Barneveld is dit
proces in volle gang. Een andere reden voor dit onderzoek, is dat deze prestatieafspraken
concrete gevolgen hebben voor de inwoners.
Lokale rekenkamercommissies
Lokale rekenkamercommissies ondersteunen de gemeenteraad. Zij toetsen het beleid van het
gemeentebestuur op effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid. Waar mogelijk formuleren de
commissies op basis van hun onderzoek aanbevelingen voor de toekomst. De
rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand werkt in de gemeenten Barneveld, Nijkerk,
Leusden, Zeewolde, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Het rapport staat op de
website www.rkvalleienveluwerand.nl
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