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Onderzoeken in 2021

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
april 2021, uitvoering in eigen beheer van de RKC

Bekijk de pilot in een breder perspectief dan alleen de businesscase die eronder ligt
Communiceer heel duidelijk de randvoorwaarden zodat iedereen weet wie waarvoor
verantwoordelijk is.

Doordat jongeren, begeleiders en professioneel betrokkenen op verschillende manieren
tegen processtappen en doorlooptijden aankeken, kostte het tijd om een goede balans
te vinden tussen perspectieven op het proces. Daardoor werd het onderzoeksrapport in
april 2021 opgeleverd. 
De aanbevelingen vanuit dit onderzoek:

Afhandeling Meldingen Openbare Ruimte 
april 2021, deelname aan onderzoek van NVRR
Deelname aan het onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR) naar Meldingen in de Openbare Ruimte (MOR) waarbij
51 gemeenten informatie hebben verstrekt over het beleid en het proces van deze
meldingen.
Gelet op de positieve bevindingen ziet de rekenkamercommissie geen aanleiding om te
komen met extra aanbevelingen voor aanpassingen van het beleid.

Toezicht en Handhaving - Openbare Orde en Veiligheid 
mei 2021, onderzoek door Necker van Naem

Vorm een politieke visie op veiligheid
Bepaald overstijgende rode draden in de aanpak
Benader als raad Toezicht en Handhaving op OOV proactief met aandacht voor lange
termijn
Draag zorg voor een duidelijke koppeling tussen de domeinen Veiligheid en Toezicht
en Handhaving
Bewaak de randvoorwaarden voor de uitvoering van sociaal handhaven
Zorg voor meetbare doelstellingen
Geef de raad een actieve rol bij kaderstelling en prioritering
Wees alert op het takenpakket van de boa's
Door verschuiving in bevoegdheden wordt het belang van een goede onderlinge
afstemming tussen gemeente en politie bij onderwerpen als drugscriminaliteit en
woonoverlast extra groot

De rekenkamercommissie van Bronckhorst heeft deelgenomen aan een DoeMee-
onderzoek naar toezicht en handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid
(OOV). De vraag die centraal stond, was welk toezicht- en handhavingsbeleid op het
gebied van OOV is vastgesteld en of dat beleid doelmatig en doeltreffend wordt
uitgevoerd. Dat werd onderzocht langs de lijnen beleid, organisatie en uitvoering en
sturing door de raad.
De aanbevelingen vanuit dit onderzoek:

7 vergaderingen

GemeenteraadRKC

College van B&W /
Ambtelijke organisatie

Samenwerking:

Leden en ambtelijke ondersteuning:

dhr. A. Kloosterman, voorzitter

dhr. L. van Drooge, lid

mw. B. Ulfman, lid tot 1-7-2021

mw. J. Schreur, ambtelijk secretaris

dhr. C. Knipping, lid vanaf 1-7-2021
 

Goede samenwerking met College en ambtenaren
Snelle afhandeling van vragen en goede planning van
afspraken
Doorwerking: in gesprek met de raad over voortgang en
rapporten. Onduidelijkheden wegnemen door
beantwoording van vragen. 
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Lopende onderzoeken en 
vooruitblik naar 2022

Digitale veiligheid en Privacy
af te ronden in 2022, onderzoek door Prae Advies
Informatiebeveiliging, informatieveiligheid en privacy, maar óók de wijze waarop de
overheid met de beschikbare informatie omgaat, zijn steeds belangrijker onderwerpen
voor gemeenten geworden. Het gaat en om de beveiliging van belangrijke en / of
privacygevoelige gegevens van burgers, bedrijven en organisaties tegen hacken en
lekken en tevens de vraag of de gemeente rechtmatig en adequaat handelt bij het
gebruik van deze informatie.
De centrale vraag van het onderzoek is welke kwetsbaarheden de beveiliging van de
vertrouwelijkheid van de informatie van de gemeente kent en op welke wijze de
gemeente omgaat met de privacygevoelige gegevens en informatie waarover zij
beschikt. De rekenkamercommissie wil met haar onderzoek aanbevelingen doen die
bijdragen aan een verbetering van de informatieveiligheid van en privacybescherming
door de gemeente Bronckhorst.
Het onderzoek wordt afgerond in 2022.

P&C cyclus
af te ronden in 2022
De Planning en Control (P&C)-cyclus is voor een gemeente van cruciaal belang. Enerzijds  
omdat het een belangrijk beleidsvormend en sturend instrument is. Anderzijds omdat
het de raad in de gelegenheid stelt inhoud te geven aan de controlerende en
volksvertegenwoordigende functie. De P&C-cyclus reguleert de samenwerking tussen de
raad, het college en de ambtelijke organisatie.
De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek inzicht geven in de huidige opzet en
werking van de P&C-cyclus alsook een oordeel vormen over de doeltreffendheid en
doelmatigheid. Daarbij wil de rekenkamercommissie met aanbevelingen komen met als
doel de P&C-cyclus verder te optimaliseren primair ten behoeve van de positionering
van de raad en de auditcommissie in het bijzonder. Daarnaast is het ook mogelijk
aanbevelingen te formuleren voor het college en ambtelijke organisatie. De doelstelling
voor het onderzoek is daarom als volgt: de raad meer inzicht te geven in, grip te laten
krijgen op en sturing te geven aan de P&C-cyclus.
Het onderzoek wordt afgerond in 2022.

Doordat zowel 2020 als 2021 werd afgesloten met een positief saldo, kon het saldo 
van 2021 niet meegenomen worden naar het jaar 2022.

Financiële verantwoording 2021


