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Een bijzonder en ook productief jaar

Ik maak graag allereerst van de gelegenheid gebruik om iedereen, namens alle leden van de 
Rekenkamercommissie Krimpenerwaard (RKC), een goed en gezond 2022 te wensen.

Het afgelopen jaar was, ondanks de coronacrisis die ons werk beïnvloedde, een productief jaar 
voor de Rekenkamercommissie Krimpenerwaard (RKC). Door het gebruik maken van nieuwe 
manieren van werken, hebben we de afgelopen tijd diverse rapportages gepubliceerd. Sinds de 
vorige nieuwsbrief is het onderzoek naar “Jeugdzorg” gepubliceerd en bevindt het onderzoek 
“Toezicht & Handhaving” zich in de laatste fase. Daarmee komt het totaal op 4 publicaties in 
2021. In deze nieuwsbrief leest u daarover meer. 

Wat betreft de onderzoeksplannen voor het nieuwe jaar, gaan wij hierover eerst met de raad in 
nieuwe samenstelling in overleg om te inventariseren wat de wensen zijn voor in onderzoek te 
nemen onderwerpen. De RKC heeft hierover eind 2021 een brief gestuurd naar raad en college.  
Ons streven is om in het tweede kwartaal van dit jaar te overleggen met de raad en aansluitend 
ons  Werkprogramma op te stellen. Daarin worden onderzoeken beschreven die wij voornemens 
zijn uit te voeren, inclusief een globale planning.

Karin Meijer

Voorzitter Rekenkamercommissie Krimpenerwaard

Rekenkamercommissie: Instrument voor de gemeenteraad, organisatie én de inwoner

De Rekenkamercommissie is een instrument voor de gemeenteraad, organisatie én voor de inwoner. Door 

middel van op onderzoek gebaseerde aanbevelingen willen wij bijdragen aan het verbeteren van de 

doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid, het beheer en de organisatie van de 

gemeente. Onze primaire insteek is het (waar mogelijk en nodig) versterken van de kaderstellende, 

volksvertegenwoordigende en controlerende rol van de raad. 

In onze werkzaamheden worden wij bijgestaan door de Adviesgroep van de Rekenkamercommissie. Deze 

bestaat uit twee leden uit de raadscommissies en twee leden uit de raad en wordt ondersteund vanuit de 

griffie. 

Door regelmatig een nieuwsbrief uit te brengen wil de Rekenkamercommissie de inwoners, raadsleden, 

het college en de ambtelijke organisatie van de gemeente Krimpenerwaard op de hoogte houden van haar 

activiteiten, plannen en onderzoeken.
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Publicaties 2021

In 2021 publiceerde de RKC de volgende rapporten:

Second opinion businesscase gemeentekantoren Krimpenerwaard 

(11 mei 2021)

Klachtbehandeling 

(20 mei 2021)

Meldingen Openbare Ruimte (Doe Mee-onderzoek)

(8 juli 2021)

Over deze rapporten hebben we in onze vorige nieuwsbrief inhoudelijk stilgestaan.

In de tweede helft van 2021 publiceerden we ons laatste rapport van 2021, namelijk een 
onderzoek naar de jeugdzorg.
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Recent afgerond onderzoek: Jeugdzorg

In 2020 zijn we gestart met een onderzoek naar de Jeugdzorg in de 
gemeente Krimpenerwaard. De centrale vraag van het onderzoek 
luidde:

“Wat zijn de wensen en behoeften van cliënten/jeugdigen in de 
gemeente Krimpenerwaard op het gebied van jeugdzorg, in 
hoeverre sluiten deze aan bij de werkelijkheid en welke 
verbeterpunten zijn er mogelijk met betrekking tot beleid en 
uitvoering van de jeugdzorg?”

We hebben gekeken naar prestatie-indicatoren voor de Jeugdzorg, 
waarbij we het belangrijk vonden dat het cliëntperspectief centraal 
stond. Daarnaast besteedden we specifieke aandacht aan de 
overgang van 18- naar 18+.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het bureau Radar Advies. De 
onderzoeksmethoden die werden ingezet waren interviews, 
focusgroepen en documentanalyse. De nadruk lag hierbij op 
jeugdigen die gebruikmaken van hulp, hun ouders en 
zorgaanbieders. We publiceerden het rapport met de titel “ De 
jeugd aan het woord” op 9 september 2021. Bespreking van het 
eindrapport vond plaats op 12 oktober 2021.
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Lopend onderzoek: Toezicht & Handhaving

Voor dit onderzoek sloten we aan bij een onderzoek dat in meerdere gemeenten werd uitgevoerd 
door het bureau Necker van Naem, een zogenaamd Doe Mee onderzoek.

Het onderzoek biedt de raad inzicht in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving op de 
openbare orde en veiligheid, met specifieke aandacht voor de rol van de raad ten aanzien van de 
ontwikkelingen in dit domein. Doordat het onderzoek in meerdere gemeenten tegelijkertijd werd 
uitgevoerd kon er worden vergeleken en lessen getrokken worden voor de afzonderlijke 
gemeenten.

De centrale vraag van het onderzoek was:

“Welk toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van openbare orde en veiligheid heeft de 
gemeente vastgesteld en wordt dit beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?”

Er werd bij dit onderzoek gewerkt met een normenkader waaraan de bevindingen getoetst werden. 
Om de centrale vraag te beantwoorden werden de volgende methoden ingezet:

• Documentanalyse

• Interviews bij de gemeente

• Cijfermatige analyse op capaciteit, overtredingen en genomen maatregelen

• Groepsgesprekken

Het onderzoek “Toezicht & Handhaving” bevindt zich nu in de laatste fase. In januari 2022 wordt 
het concept-rapport voor een bestuurlijke reactie op de conclusies en aanbevelingen aangeboden 
aan het college.
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De RKC Krimpenerwaard is in 2016 gestart met haar werkzaamheden. 

We hebben in die periode de volgende onderzoeken afgerond:

1. Quickscan Wmo

2. Burger- en overheidsparticipatie

3. Sturen in risicovolle projecten

4. Informatievoorziening aan burgers (Doe Mee-onderzoek)

5. Verkenning drie decentralisaties

6. Verkeersveiligheid rondom scholen

7. Duurzaamheid

8. Implementatie VN-Verdrag Handicap (Doe Mee-onderzoek)

9. Second opinion op de businesscase gemeentekantoren Krimpenerwaard

10. Klachtbehandeling

11. Meldingen Openbare Ruimte (Doe Mee-onderzoek)

We bekijken welke opvolging er is gegeven aan de aanbevelingen die wij gedaan hadden in onze 

rapporten. We houden er rekening mee dat de doorwerking van recent afgeronde onderzoeken 

minder groot zal zijn dan van eerder onderzoek. Dit deel van het onderzoek voeren we uit in eigen 

beheer.

Daarnaast willen we meer in het algemeen nagaan hoe onze rapporten gewaardeerd worden.

Voor het evalueren van de rol en positie van de RKC is een externe ingeschakeld. 

In het kader van dit onderzoek staat op 19 januari aanstaande een groepsgesprek gepland met 

gemeenteraadsleden. De uitnodiging hiervoor met nadere informatie over de opzet ervan 

ontvangt u binnenkort.

Het streven is de resultaten van dit onderzoek te publiceren aan de nieuwe raad (april/mei 2022).

Lopend onderzoek: Doorwerking & Evaluatie
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Samenvatting van het afgelopen half jaar

Augustus

Geen activiteiten

September

Publicatie rapport Jeugdzorg

Oktober

Opzetten onderzoek Doorwerking & Evaluatie

12 okt presentatie Jeugdzorg in de oordeelsvormende raadscommissie Samenleving, Bestuur, Beheer

en Verkeer 

November

Startgesprek Doorwerking & Evaluatie met gemeentesecretaris en contactpersoon onderzoeken RKC

Meeting met Adviesgroep

December

Interviews onderzoek Doorwerking & Evaluatie.
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Contact met de Rekenkamercommissie
Wij staan open voor uw opmerkingen en suggesties.
Wij zijn te bereiken via:

Telefoon: 14 0182 / 06-5709 6899

E-mail: RKC@krimpenerwaard.nl

Website: www.krimpenerwaard.nl/rekenkamercommissie

Twitter: @rkckrwaard

Karin Meijer
Voorzitter

Karin heeft bestuurskunde gestudeerd en 
een opleiding tot coach gevolgd. Ze heeft 
een eigen coachpraktijk en is sinds januari 

2016 voorzitter van de 
Rekenkamercommissie

Krimpenerwaard. Daarnaast is ze directeur 
van de Rekenkamer Uithoorn en voorzitter 
van de Rekenkamercommissie Apeldoorn.

René de Bonte
Commissielid

René is sinds januari 2016 commissielid.
Hij werkt daarnaast als senior 

raadsadviseur bij de gemeente Tilburg. Ook 
is hij lid van de Rekenkamercommissie van 

de gemeente Oisterwijk.

Rob Paulussen
Commissielid

Rob is sinds 1 januari 2017 lid van de 
Rekenkamercommissie. Hij is 

bestuurskundige en zelfstandig adviseur en 
onderzoeker. Verder is hij verbonden aan 

de Hogeschool Leiden als docent 
Bestuurskunde en heeft hij nevenfuncties 

als voorzitter van de Rekenkamercommissie 
IJsselstein, lid van de Rekenkamer 

Vijfheerenlanden en extern lid van een 
examencommissie bij Hogeschool NHL 

Stenden. 

Patricia Feelders-Heijndijk 
Secretaris / onderzoeker

Patricia is bedrijfskundige en vervult sinds 
september 2017 de rol van secretaris / 

onderzoeker. Zij is daarnaast zelfstandig 
onderzoeker, o.a. als secretaris-

onderzoeker voor de rekenkamer Hoeksche 
Waard.
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