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Via deze nieuwsbrief informeren wij u over actuele
ontwikkelingen, werkzaamheden en activiteiten van
de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand.

Tevens worden de voorzitter en de drie nog zittende
leden in het najaar voor een termijn van zes jaar
herbenoemd.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst in 2014 en
toetreding Bunschoten

Onderzoeken 2014

Na een evaluatie van het functioneren van de
rekenkamercommissie, hebben de acht deelnemende
raden in de zomer van 2013 ingestemd met een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 6 jaar
betreffende de rekenkamercommissie. Deze nieuwe
overeenkomst is per 1 januari 2014 ingegaan.
Tevens is het budget voor de rekenkamercommissie
gekort met 10%. Daarnaast is de gemeente
Bunschoten-Spakenburg toegetreden per 1 januari
2014. De gemeenteraden van de 8 deelnemende
gemeenten en de raad van Bunschoten hebben
hiervoor toestemming verleend.

Nieuw lid rekenkamercommissie
en herbenoeming leden
Per 1 januari 2014 heeft het rekenkamerlid de heer D.
Jans ontslag genomen. Vervolgens is in de maanden
daarna een nieuw lid geworven. De werving is
uitgevoerd door de rekenkamercommissie in
samenwerking met een aantal griffiers van de
deelnemende gemeenten.
Het beoogde lid is voorgedragen aan de
deelnemende gemeenteraden. In de maanden
september-oktober geven de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten naar verwachting hun
goedkeuring aan de benoeming, waarna het beoogde
lid in november formeel benoemd wordt in de
gemeenteraad van Barneveld.

In 2014 zijn wij voortvarend aan de slag gegaan met
de uitvoering van het onderzoeksprogramma zoals
dat opgenomen is in het jaarplan 2014 van de
rekenkamercommissie. Dit jaarplan hebben wij in
december 2013 aangeboden aan de gemeenteraden.
Hieronder informeren wij u over de stand van zaken
van de onderzoeken in 2014.

Handhaving en legalisering Barneveld
Op verzoek van de auditcommissie heeft de
rekenkamercommissie het handhaving- en
legaliseringsproces onderzocht. In juli is het
onderzoeksrapport openbaar gemaakt. Uit het
onderzoek komt naar voren dat de besluitvorming
betreffende handhaving over het algemeen volgens
de regels verloopt. In enkele gevallen vindt de
rekenkamercommissie dat de uitvoering van de
regelgeving transparanter en strikter zou moeten zijn.
Op 22 september is het onderzoeksrapport
besproken in de raadscommissie. De behandeling in
de raad is doorgeschoven naar een later tijdstip,
omdat de raad het college heeft verzocht om uit te
zoeken wat het kost om de aanbevelingen over te
nemen.

Handhaving en legalisering Bunnik
In de gemeente Bunnik is op verzoek van de
auditcommissie aldaar een vergelijkbaar onderzoek
naar handhaving uitgevoerd als in de gemeente
Barneveld. Dit onderzoek is bijna afgerond. Het
conceptonderzoeksrapport ligt voor een bestuurlijke
reactie bij het college van B&W. Eind oktober wordt
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deze reactie verwacht, waarna het rapport openbaar
gemaakt zal worden.

Decentralisatie rijkstaken Nijkerk
De rijksoverheid hevelt taken in het sociale domein op
het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de
participatiewet over naar de gemeenten. Vorig jaar is
dit onderzoek reeds gestart. Omdat het onderwerp
van onderzoek sterk in ontwikkeling is, is het
onderzoek op verzoek en in overleg met de
auditcommissie van Nijkerk afwijkend van de
reguliere rekenkameronderzoeken. In dit onderzoek
kijkt de rekenkamercommissie niet terug in de tijd,
maar volgt de actuele ontwikkelingen. Bij belangrijke
stappen in het decentralisatietraject in Nijkerk geeft
de rekenkamercommissie ongevraagd en gevraagd
advies. In 2013 heeft de rekenkamercommissie reeds
twee adviesbrieven gestuurd en in januari 2014 is de
derde brief gestuurd naar de gemeenteraad. In de
brieven wordt met name ingegaan op de rol van de
raad: of de raad de gelegenheid krijgt om haar
kaderstellende en controlerende rol voldoende in te
vullen en de mogelijkheid heeft om (bij) te sturen.
In juni heeft de rekenkamercommissie met de
auditcommissie van de gemeente Nijkerk
afgesproken dat er op korte termijn geen vervolg aan
het onderzoek wordt gegeven, maar zodra de raad
behoefte heeft aan advisering van de
rekenkamercommissie dan zal de raad dat aangeven.

Inwonersparticipatie Leusden
Op verzoek van het afstemmingsoverleg van de
gemeenteraad is het onderzoek naar
inwonersparticipatie uitgevoerd. Bij
inwonersparticipatie gaat de gemeente op eigen
initiatief in gesprek met inwoners en betrokkenen
zodat deze invloed kunnen uitoefenen op de
beleidsontwikkeling en/of besluitvorming over een
bepaald beleidsterrein. De onderzoeksresultaten zijn
in augustus openbaar gemaakt. Wij hebben
geconstateerd dat de gemeente Leusden op de
goede weg zit om de inwonersparticipatie vorm te
geven en uit te voeren. De gemeente Leusden wil
kennis en kunde vanuit de samenleving meer
benutten en daarvoor hanteren zij als uitgangspunt:
“De samenleving voorop”. De rekenkamercommissie
ziet nog wel een aantal verbeterpunten die betrekking
hebben op de uitgangspunten van het beleid en de
praktische uitvoering. In het najaar wordt het rapport
besproken in de informatieronde van de gemeente
Leusden.
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Plan Zuyderzee Bunschoten
Plan Zuyderzee is een nieuwbouwproject in de
gemeente Bunschoten-Spakenburg. Het plan omvat
onder andere de realisatie van een extra jachthaven,
de verbreding van de haventoegang en de
toevoeging van een nieuw woongebied met
boulevard. Het plan kent een lange aanlooptijd,
waarin veel discussie heeft plaatsgevonden en veel
wijzigingen zijn doorgevoerd. Op verzoek van de
gemeenteraad van Bunschoten-Spakeburg gaat de
rekenkamercommissie onderzoeken of de
gemeenteraad op de juiste wijze betrokken is
geweest bij de besluitvorming over het plan
Zuyderzee in de periode 1999-2013.
Het onderzoek is gestart met een uitgebreide
documentenstudie en in het najaar zal eventueel een
aantal interviews worden gehouden. Eind 2014 zullen
wij de begeleidingscommissie van de gemeente
Bunschoten informeren over de resultaten tot dan toe.

WWB Barneveld
De auditcommissie van Barneveld heeft ons in het
voorjaar van 2014 verzocht om een onderzoek uit te
voeren naar de WWB. Naar aanleiding hiervan is de
rekenkamercommissie gestart met een
vooronderzoek. Daaruit is naar voren gekomen dat de
afgelopen jaren al een aantal onderzoeken hebben
plaatsgevonden naar de effectiviteit van het WWB
beleid. Verbeterpunten naar aanleiding daarvan zijn
en worden al meegenomen bij de ontwikkeling van
nieuw beleid. Wij hebben daarom de auditcommissie
via een memo geadviseerd om geen verder
onderzoek uit te voeren naar de WWB. De
auditcommissie heeft het advies opgevolgd en
vervolgens gevraagd of de rekenkamercommissie
onderzoek wil doen naar de digitale dienstverlening in
Barneveld.

Digitale dienstverlening Barneveld
In april 2014 heeft de auditcommissie ons verzocht
om een onderzoek uit te voeren naar de digitale
dienstverlening. Omdat het niet duidelijk was welke
richting dit onderzoek moest krijgen zijn wij in juni met
de auditcommissie in overleg gegaan. Uit dit overleg
kwam naar voren dat de raad met name wil weten
hoe de digitale dienstverlening door de inwoners en
bedrijven wordt ervaren. Vervolgens hebben wij een
onderzoeksplan opgesteld en dit eind september
afgestemd met de auditcommissie. Het onderzoek
zal in oktober starten.

Decentralisaties Barneveld
In juli 2014 heeft de raad van Barneveld een motie
betreffende de 3 decentralisatie aangenomen, waarin
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de rekenkamercommissie wordt verzocht om te
ondersteunen in een onderzoek naar de effecten van
de decentralisaties voor de burgers. In de komende
maanden zullen wij nader overleggen met de raad
hoe verder invulling gegeven kan worden aan dit
onderzoek.

Regionale samenwerking Nijkerk
Gemeenten werken op diverse terreinen steeds meer
samen met anderen. Ook de gemeente Nijkerk werkt
samen in diverse samenwerkingsverbanden. Gezien
het grote belang van regionale samenwerkingen heeft
de auditcommissie ons gevraagd om een onderzoek
uit te voeren naar de effectiviteit en meerwaarde van
regionale samenwerkingen. Een vergelijkbaar
onderzoek hebben wij in de jaren 2012-2013 ook in
vijf andere gemeenten uitgevoerd. In het onderzoek
bij de gemeente Nijkerk wordt rekening gehouden met
de specifieke wensen van Nijkerk, zoals bij de keuze
van de cases. Het onderzoek start in oktober.

Nieuw onderwerp Zeewolde
In overleg met de auditcommissie van Zeewolde zal
in het najaar een nieuw onderwerp worden gekozen.
Wij hebben de raad hiervoor een memo toegestuurd.

Nieuw onderwerp Leusden
In overleg met het afstemmingsoverleg van Leusden
zal in het najaar van 2014 een nieuw onderwerp
gekozen worden. Ook aan de raad van Leusden is
hiervoor een memo toegestuurd.

Doorwerkingsonderzoeken 2014
In 2014 staan ook diverse doorwerkingsonderzoeken
gepland. Tijdens een doorwerkingsonderzoek kijkt de
rekenkamercommissie wat er twee tot drie jaar na het
uitbrengen van het onderzoeksrapport is gebeurd met
de aanbevelingen die de raad heeft overgenomen.
Hieronder informeren wij u over de stand van zaken
van de doorwerkingsonderzoeken in 2014.

Doorwerking interactief beleid Barneveld
In 2010 heeft de rekenkamercommissie onderzoek
gedaan naar het interactieve beleid van Barneveld.
Gekeken is hoe het interactieve beleid vormgegeven
is en hoe de uitvoering in de praktijk is. Naar
aanleiding van dit onderzoek hebben wij 8
kaderstellende aanbevelingen voor de raad
geformuleerd en 6 aanbevelingen gericht op de
uitvoering. Het doorwerkingsonderzoek wordt
momenteel uitgevoerd. Wij verwachten dat voor het
einde van het jaar de resultaten van dit onderzoek
bekend zijn.
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Doorwerking beleid voor mensen met een
lichamelijke beperking in Renswoude
In januari 2012 heeft de rekenkamercommissie de
resultaten gepresenteerd van het onderzoek in
Renswoude naar het beleid voor mensen met een
lichamelijke beperking. In mei 2012 heeft de raad van
Renswoude de aanbevelingen overgenomen. De
rekenkamercommissie adviseerde o.a. om meer
informatie in te winnen over de doelgroep, om
concretere doelstellingen te formulieren, het beleid
periodiek te evalueren en om de positie van de Wmoklankbordgroep te verbeteren. Het
doorwerkingsonderzoek wordt momenteel uitgevoerd
en eind 2014 komen wij met de resultaten.

Doorwerking jeugdbeleid Nijkerk
In 2011 heeft de rekenkamercommissie onderzoek
gedaan naar het jeugdbeleid in de gemeente Nijkerk.
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de
rekenkamercommissie 10 aanbevelingen gedaan.
In het doorwerkingsonderzoek, welke in het voorjaar
van 2014 is uitgevoerd, hebben wij geconstateerd dat
de gemeente Nijkerk de aanbevelingen grotendeels
heeft opgepakt. De nog niet opgepakte
aanbevelingen die o.a. betrekking hebben op
effectiviteitsmeting en uitvoering, zullen meegenomen
worden in de verdere uitwerkingen van het nieuwe
jeugdbeleid in de nabije toekomst. De
rekenkamercommissie heeft hier vertrouwen in.

Onderzoeksplan 2015
De rekenkamercommissie is inmiddels gestart met de
voorbereidingen van het onderzoeksplan voor 2015.
Eind november zal de rekenkamercommissie het
jaarplan 2015 – waar het onderzoeksplan een
onderdeel van is – vaststellen.
In december wordt het onderzoeksplan verstuurd
naar de gemeenteraden. Het jaarverslag 2015 en de
uitgebreide verantwoording over de financiën gaat
uiterlijk 1 april 2015 naar de gemeenteraden.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
COLOFON
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, Bunschoten-Spakenburg, 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.
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons
bellen of mailen:
-telefoon: 0342 – 495 384 / 495 830
-e-mail: info@rkvalleienveluwerand.nl
Informatie over en publicaties van onze
rekenkamercommissie vindt u op
www.rkvalleienveluwerand.nl.
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