
 

 

 

  

De Rekenkamercommissie 

Over de Rekenkamercommissie Krimpenerwaard 

De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard is begin 2016 officieel van 
start gegaan en is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente 
Krimpenerwaard. 

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 geadviseerd door de Adviesgroep 
van de Rekenkamercommissie. Deze bestaat uit twee leden vanuit de 
raad en twee leden vanuit de commissie en wordt ondersteund vanuit 
de griffie.  

Ieder jaar stellen wij een werkprogramma op voor het komende jaar 
waarin we beschrijven welke onderzoeken we van plan zijn uit te 
voeren. Voor u ligt ons derde werkprogramma, met de planning voor 
2018.  

Kort samengevat ziet ons werkprogramma voor 2018 er als volgt uit: 
We starten in het voorjaar 2018 een nieuw onderzoek op. Daarnaast 
zullen we 2 onderzoeken uit 2017 publiceren. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen zullen we met de nieuwe raad in gesprek 
gaan over een ander onderzoek dat later in 2018 opgestart zou kunnen 
worden. 

 



 

 

 

Onderzoeken uit 2017 met doorloop in 2018 
 
In mei 2017 is het onderzoek ‘Sturen in Risicovolle Projecten’ gestart en dit zal in het eerste kwartaal van 2018 
gepubliceerd worden.  
 
Daarnaast zullen in 2018 de resultaten gerapporteerd worden van het zogenaamde Doe Mee-onderzoek, dat de 
Rekenkamercommissie in november heeft uitgevoerd in samenwerking met de Algemene Rekenkamer. Hierbij werd 
verkend wat burgers willen weten over publieke uitgaven van hun gemeente en de resultaten die daarmee bereikt worden.  
Wij hebben daar nog enkele vragen aan toegevoegd over de digitale bereikbaarheid van de gemeente. 
 
Nieuwe onderzoeken in 2018  
 

Komend voorjaar willen we één nieuw onderzoek starten. Hiertoe hebben we een lijst gemaakt met mogelijke  

onderwerpen. De Rekenkamercommissie heeft in oktober 2017 overlegd met de Adviesgroep en in november 2017 met 

het Presidium. We hebben met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen afgezien van een rondje langs de 

fracties. Onderstaand vindt u een shortlist met mogelijke onderwerpen. 

 

Na de verkiezingen willen we graag kennismaken met de nieuwe raad en daarnaast de raadsleden uitleg geven over onze 

onderzoeken en werkwijze. Later in het jaar willen we een rondje maken langs alle fracties om nader kennis te maken en 

ideeën te verzamelen voor toekomstige onderzoeken, o.a. voor een onderzoek dat later in 2018 opgestart zou kunnen 

worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
  

Shortlist onderzoeksonderwerpen 2018  
1. Vervolgonderzoek Wmo 
2. Grip van de raad (op verbonden partijen) 
3. Digitale dienstverlening 
4. Omgevingswet 
 
Geplande publicaties 2018: 

• Sturen in risicovolle projecten 

• Informatievoorziening aan burgers (Doe Mee-onderzoek) 

Selectiecriteria  
De onderzoeksonderwerpen voldoen aan de criteria van ons Reglement van Orde, waarbij sprake is van: 
1. Aanmerkelijke maatschappelijke relevatie.  
2. Een hoog (potentieel) leereffect.  
3. Financieel, organisatorisch of bestuurlijk belang.  
4. Mogelijke twijfels aan de kwaliteit van de informatievoorziening, doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. 

 

Werkprogramma 2018: Overzicht 



 

 

 

Nieuwe onderzoeken  
Komend jaar willen we 2 nieuwe onderzoeken starten. De meest kansrijke onderwerpen zijn  “Vervolgonderzoek WMO” en 
“Grip van de Raad (op verbonden partijen)”. Op beide onderwerpen zullen we ons eerst nader oriënteren voordat we 
beslissen met welke we zullen starten.  
 

Vervolgonderzoek Wmo 
In 2016 heeft de Rekenkamercommissie een Quickscan naar de Wmo uitgevoerd, een onderzoek op hoofdlijnen (zie rapport hier). 
Op basis van deze Quickscan werd geadviseerd een diepgaand vervolgonderzoek in te stellen naar de effectiviteit van de WMO. 
Een dergelijk onderzoek is zinvol zodra het beleid is vastgesteld en de uitvoering enige tijd in werking is en dat is nu het geval. 
Mogelijke insteek van onderzoek is hoe keukentafelgesprekken verlopen, hoe de volledige toegang tot voorzieningen is geregeld of 
hoe wijkteams functioneren. 
 
Grip van de raad (op verbonden partijen) 
Recentelijk zijn de dilemma’s rondom de positie van gemeenteraden ten opzichte van de verbonden partijen ter discussie geweest. 
Landelijk zijn er diverse rapporten verschenen over de vraag of en in hoeverre gemeenteraden invloed kunnen uitoefenen op met 
name de publiekrechtelijke samenwerkingsvormen. In de gemeente Krimpenerwaard heeft de auditcommissie in oktober 2017 een 
nota uitgebracht omtrent verbonden partijen.  
Een mogelijke insteek van dit onderwerp is dat we kijken wat andere Rekenkamercommissies gepubliceerd hebben over dit 
onderwerp en welke lessen daaruit voortvloeien (in relatie tot de Nota Verbonden Partijen) en vervolgens bepalen of verder 
onderzoek zinvol is. 
 
Digitale dienstverlening 
Digitale dienstverlening neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen het pakket van diensten dat gemeenten aan burgers en 
bedrijven biedt. Daarnaast worden de mogelijkheden voor digitale dienstverlening steeds talrijker. Een rekenkameronderzoek naar 
dit onderwerp  kan in kaart brengen hoe effectief de digitale dienstverlening nu is en wat er nog moet gebeuren om in de toekomst 
doelmatig en doeltreffend te blijven.  
Naar aanleiding van de uitkomsten van het Doe Mee-onderzoek (hierboven besproken) waarin onder andere vragen werden 
gesteld over de website van de gemeente zien we voorlopig af van een onderzoek. Daar komt bij dat de gemeente op dit moment 
zelf bezig is met een project om de digitale dienstverlening te verbeteren. Het onderwerp blijft op de groslijst staan.  
 
Omgevingswet 
Een uitgangspunt van de nieuwe Omgevingswet is dat brede participatie van alle betrokkenen zorgt voor betere plan- en 
besluitvorming. Dit vraagt om meer samenhang tussen ruimtelijke plannen, milieu, natuur en cultuurbeleid. Er is met de komst van 
de nieuwe wet meer ruimte voor eigen lokale afweging. Gemeenten mogen straks meer besluiten, maar zij moeten rekening 
houden met bijvoorbeeld de provincie, regionale samenwerkingsverbanden, buurgemeenten en andere ketenpartners. 
Samenwerking wordt nog belangrijker met de komst van deze wet. 
De Omgevingswet vraagt om een verandering van de gehele gemeentelijke organisatie. Er komen enkele nieuwe instrumenten die 
een bijdrage leveren aan het bereiken van een goede fysieke leefomgeving, maar de Omgevingswet vraagt ook om een 
verandering van cultuur, houding en gedrag van allen die betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving. Is de gemeente 
Krimpenerwaard hierop voldoende voorbereid? En welke stappen zijn nog nodig om de wet straks goed uit te voeren? 
Recentelijk is gebleken dat de Omgevingswet mogelijk pas in 2021 in werking treedt en niet in 2019. Daarnaast heeft de gemeente 
zelf een pilot opgestart. Hiermee wordt de urgentie voor een rekenkameronderzoek iets lager. We blijven echter de ontwikkelingen 
wel nauwgezet volgen. 

Publicatie ‘Sturen in Risicovolle projecten’  
In mei 2017 zijn we een onderzoek gestart naar Sturen in Risicovolle Projecten. Centraal in het onderzoek staat de vraag 
hoe de kaderstellende en controlerende rol van de raad in projecten momenteel wordt ingevuld en hoe deze waar mogelijk 
kan worden versterkt.  
Om deze vraag te beantwoorden, hebben interviews plaatsgevonden en is er gekeken naar informatie rondom projecten in 
documenten en vergaderingen. Ter inspiratie is ook gekeken hoe de sturing wordt ingevuld door de raden van 
nabijgelegen (fusie)gemeenten Molenwaard en Zuidplas.  
Raadsleden en ambtenaren zijn actief in het proces betrokken, o.a. door het organiseren van een inspiratiesessie  
waarin er een open gesprek plaatsvond tussen leden van de raad en ambtelijke organisatie over elkaars 
behoeften/wensen bij risicovolle projecten. 
 
Publicatie Doe Mee-onderzoek 
De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (de NVRR)  heeft in samenwerking met de 
Algemene Rekenkamer in 2017 voor de tweede keer een ‘Doe mee onderzoek’ georganiseerd. Lokale 
rekenkamer(commissie)s en de Algemene Rekenkamer verkennen wat burgers willen weten over publieke uitgaven van 
hun gemeente en de resultaten die daarmee bereikt worden.  
Wij hebben ons (net als 12 andere rekenkamercommissies) aangemeld voor dit onderzoek. De RKC Krimpenerwaard 
heeft ervoor gekozen, na overleg met de Adviesgroep, om de onderzoeksvragen over besteding van de publieke middelen 
uit te breiden met enkele vragen over de gemeentelijke website en hoe de inwoners de digitale dienstverlening ervaren. 
Voor het verzamelen van de antwoorden op de onderzoeksvragen hebben wij (ondersteund door een collega van de 
Algemene Rekenkamer) op 28 november 2017 inwoners van Krimpenerwaard bevraagd op de weekmarkt in 
Berkenwoude, bij het gemeenteloket in Stolwijk en bij de bibliotheek in Bergambacht.  
De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een gemeenschappelijke rapportage die voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gepubliceerd wordt. 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Werkprogramma 2018: Details 

http://www.krimpenerwaard.nl/bestuur/rekenkamercommissie_41561/item/eindrapportage-quickscan-wmo_16342.html


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

René de Bonte 
Commissielid 

René is sinds januari 2016 commissielid. 
Hij werkt daarnaast als hoofd Financiën 

bij Werkorganisatie CGM, een 
samenwerkingsverband van de 

gemeenten Cuijk, Grave en Mill & St. 
Hubert. 

 

Rob Paulussen 
Commissielid 

Rob is op 1 januari 2017 aangetreden 

als nieuw lid van de Rekenkamercommissie. 
Rob is bestuurskundige en in de 

dagelijkse praktijk zelfstandig adviseur 
voor de publieke sector en docent. 

 

Patricia Feelders-Heijndijk  
Secretaris / onderzoeker 

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

onderzoeker. 
Zij heeft hiervoor jarenlang gewerkt als 

onderzoeker bij de Erasmus Universiteit. 

 

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 lid van de 

Rekenkamercommissie Dordrecht. 

 

Contact met de Rekenkamercommissie  
Wij staan open voor uw opmerkingen en suggesties. 
Wij zijn te bereiken via: 
Telefoon:  14 0182 / 06-57096899 
E-mail:   P.Feelders@krimpenerwaard.nl 
Website:  www.krimpenerwaard.nl/rekenkamercommissie 
Twitter:  rkckrwaard  

Contact en personalia 


