
Rekenkamercommissie Bronckhorst 

Onderzoeksprogramma 2021 - 2022 

Via de auditcommissie van september 2020 is de vraag gesteld om onderzoeksonderwerpen 

door te geven. Van twee fracties is een reactie gekomen. Een overleg met vertegenwoordigers 

van alle fracties kon vanwege agenda-technische problemen niet doorgaan. 

 

De rekenkamercommissie heeft na raadpleging van de auditcommissie van 7 april 2021, het 

onderzoeksprogramma voor 2021 -2022 opgesteld. 

Momenteel zijn er drie lopende onderzoeken, te weten: 

1. Collectief Particulier  Opdrachtgeverschap voor jongeren 

2. Toezicht en handhaving op het gebied van de openbare orde en veiligheid 

3. Afhandeling van meldingen vanuit de publieke ruimte 

Het onderzoeksrapport CPO is zonder het bestuurlijk wederhoor op 31 maart 2021 aangeboden 

en toegelicht tijdens een beeldvormende avond van de raad; het definitieve rapport wordt na 

binnenkomst en verwerking van het bestuurlijk wederhoor naar verwachting eind april 

afgerond De onderzoeksrapporten genoemd onder 2. en 3. zullen naar verwachting in de 

raadsvergaderingen van mei en juni aan de raad aangeboden worden.  

De onderzoeksonderwerpen 2021-2022 zijn onder meer gekozen op basis van de inbreng van 

fracties, van in de loop van de tijd gestelde vragen en suggesties van individuele raadsleden maar 

ook van ideeën en inzichten van de rekenkamercommissie zelf, dan wel zijn een uitvloeisel van het 

onderzoeksprogramma 2020. 

1. Informatieveiligheid en privacy 

  

Dit onderzoek was bedoeld uitgevoerd te worden in 2020, maar is in verband met de 

coronapandemie op verzoek van en in overleg met de bestuurlijk portefeuillehouder  

uitgesteld. 

Informatiebeveiliging, informatieveiligheid en privacy zijn steeds belangrijkere 

onderwerpen voor gemeenten geworden. Door de toenemende digitalisering van 

informatie en de grote hoeveelheid persoonsgegevens die gemeenten in beheer hebben 

sinds de decentralisaties op het sociaal domein (Wmo, jeugdzorg en participatiewet), is 

een goede beveiliging van systemen en gegevens steeds noodzakelijker geworden. De 

kans dat een incident veel schade aanricht, wordt steeds groter. 

Vers in het geheugen staan gebeurtenissen in de directe omgeving van Bronckhorst zoals 

de datalekken bij de GGD in januari 2021 tijdens de coronapandemie, de hacks of 

pogingen daartoe van de gemeenten Lochem en Hof van Twente in 2019 en 2020 en van 

de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland in september 2020. 



De Rekenkamercommissie wil met haar onderzoek aanbevelingen doen die, indien daar 

aanleiding voor wordt gevonden, bijdragen aan een verbetering van de 

informatieveiligheid en privacybescherming van de gemeente Bronckhorst, door op zoek 

te gaan naar kwetsbaarheden in de verdediging van de vertrouwelijkheid van de 

informatie waar de gemeente over beschikt.  

De centrale vraag van het onderzoek luidt: in hoeverre is de informatieveiligheid en het 

privacybeleid van de gemeente Bronckhorst doeltreffend en doelmatig? In de kern is het 

de zoektocht naar de vraag of de gemeente Bronckhorst een goed beeld heeft van de 

belangrijkste risico’s op het gebied van informatieveiligheid en in het bijzonder gevoelige 

informatie zoals persoonsgegevens?  

De deelvragen hierbij zijn: 

a. Beschikt de gemeente Bronckhorst over een adequaat informatiebeveiligingsbeleid? 
b. Hoe wordt dat beleid uitgevoerd en wordt het gemonitord? 
c. Hoe is de informatievoorziening over dit onderwerp aan de gemeenteraad? 
d. Wat zijn de eventuele toekomstige opgaven? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau. 

De rekenkamercommissie bestudeert nog de vraag of dit bovenbeschreven onderzoek 

gecombineerd kan worden met de onderzoek naar het gebruik van de beschikbare 

gegevens en informatie door de gemeente; is dit doelmatig, doeltreffend maar bovenal 

rechtmatig. Afhankelijk van de uitkomsten van een verkenning door de 

rekenkamercommissie zullen de centrale vraag en deelvragen worden aangepast en 

uitgebreid 

 

2. Gezamenlijk onderzoek met Montferland e.a. naar Knoppenmodel sociaal domein.  

 

De rekenkamercommissie Montferland heeft rekenkamercommissies in de Achterhoek 

verzocht of zij willen deelnemen aan een onderzoek binnen het sociaal domein met als 

hoofddoel een dashboard of knoppenmodel te ontwikkelen die de gemeenteraad in staat 

stelt effectiever zijn kaderstellende en toetsende rol in te vullen.  

Naast geld behoort dit knoppenmodel ook zicht en grip te bieden op de maatschappelijke 

effecten en de ervaringen van burgers. De focus ligt op praktische en methodologische 

gronden vooral op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

 

In maart is het overleg gestart met 8 belangstellende rekenkamercommissies over de 

centrale vraagstelling, deelvragen, onderzoeksopzet, opdrachtgeverschap en 

onderzoeksbegeleiding, kostenverdeling etc. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan sluit 

de rekenkamercommissie Bronckhorst zich bij het onderzoek aan. 

 

 

 

 


