Persbericht 19 september 2013
Rekenkameronderzoek naar grondbeleid gemeente Woudenberg afgerond
Op verzoek van het presidium van de gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie
onderzoek gedaan naar het grondbeleid van de gemeente Woudenberg. Naar aanleiding
hiervan concludeert de rekenkamercommissie onder andere dat er belangrijke
sturingsdocumenten – zoals een actuele nota grondbeleid en een Meerjaren Prognose
Grondbedrijf – niet aanwezig zijn. Ook is de ambtelijke formatie niet op orde. Op basis van
de conclusies van dit onderzoek doet de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen.
De rekenkamercommissie constateert ook dat de positie van Woudenberg niet uniek is. Er zijn
gemeenten die veel zwaardere problemen hebben met hun grondbedrijf. Door de
veranderingen in de tijd als gevolg van de aanhoudende crisis is het grondbedrijf in een ander
perspectief komen te staan. In Woudenberg is in de onderzoeksperiode (2008-2012)
daarnaast veel aandacht uitgegaan naar de voorgenomen gemeentelijke fusie. Hierdoor zijn
verbetermaatregelen pas na 2012 ingezet. Ook speelde de invloed van de "gouden" jaren mee,
waarin een adequaat grondbeleid en functionerend grondbedrijf van minder belang waren
omdat de resultaten gewoon goed waren.
Naar aanleiding van het onderzoek adviseert de rekenkamercommissie onder andere om een
op uitvoering gerichte nota grondbeleid op te stellen en een jaarlijkse Meerjaren Prognose
Grondbedrijf die aansluit bij de P&C-cyclus van de gemeente. Ook adviseert de
rekenkamercommissie om het vaste werk zelf uit te voeren op basis van productafspraken en
de formatie op een voldoende niveau te brengen. Incidentele zaken kunnen dan uitbesteed
worden. Hierdoor haalt de gemeente kennis in huis om het volgende keer zelf te doen. Het
college van burgemeester en wethouders geeft in haar bestuurlijke reactie aan dat de
belangrijkste aanbevelingen zullen worden meegenomen in een implementatieplan.
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
werkt voor de gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Bunnik, Woudenberg, Scherpenzeel,
Renswoude en Zeewolde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mevr. B. Meijboom, secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie
Telefoon: 0342 – 495 384 of 06 – 101 55 321
E-mail: b.meijboom@barneveld.nl
Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl.

