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Werkprogramma 2019
Rekenkamercommissie 

Krimpenerwaard 

De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard 
voert meerdere onderzoeker per jaar uit. 
Nieuwe onderwerpen voor onderzoek kunnen 
worden aangedragen door raadsleden, 
commissieleden, de gemeentelijke 
organisatie én burgers.

In dit document beschrijven we met welke 
onderzoeken we aan de slag gaan in 2019.

Kort samengevat ziet ons werkprogramma 
voor 2019 er als volgt uit: 

• We zullen 3 onderzoeken die we zijn 
gestart in 2018 publiceren:

1. Verkenning drie decentralisaties

2. Verkeersveiligheid rondom scholen 

3. Duurzaamheid met een focus op duurzame 
energie

• In het voorjaar van 2019 zullen we zelf een 
kort “Lentekriebels”-onderzoek uitvoeren.

• Daarnaast zullen we in de zomer van 2019 
bekijken welk onderzoek we in het najaar 
gaan oppakken.

Rekenkamercommissie: Instrument 

voor de gemeenteraad, organisatie 

én de burger

De Rekenkamercommissie is een 

instrument voor de gemeenteraad, 

organisatie én voor de burger. 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 raadsleden en twee 

commissieleden en wordt ondersteund 

vanuit de griffie. 

Onderzoeksplanning 2019
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Verkenning drie decentralisaties

Verkeersveiligheid rondom scholen

Duurzame energie

Lentekriebels

Nieuw op te starten onderzoek
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Geplande publicaties van onderzoek opgestart in 2018

Verkenning drie decentralisaties

Het doel van de verkenning drie 

decentralisaties is om het huidige 

speelveld in kaart te brengen voor elk van 

de drie decentralisaties (Wmo, Jeugdzorg 

en Participatie).

Er is een documentstudie uitgevoerd op 

basis van de door de gemeente 

aangeleverde stukken over de drie 

decentralisaties. Daarnaast zijn drie 

groepsgesprekken gevoerd met 

medewerkers van de gemeente en heeft 

er een groepsgesprek plaatsgevonden met 

de Adviesraad Sociaal Domein. 

Het eindresultaat bestaat uit twee delen: 

Een notitie en een infographic over de drie 

decentralisaties. 

Verkeersveiligheid rondom scholen

In september 2018 is de 

Rekenkamercommissie gestart met een 

onderzoek naar de verkeersveiligheid 

rondom 8 geselecteerde scholen uit het 

basis- en voortgezet onderwijs in de 

gemeente Krimpenerwaard.

Het doel van het onderzoek van de 

Rekenkamercommissie is om raadsleden 

inzicht te bieden in de stand van zaken ten 

aanzien van de verkeersveiligheid rondom 

scholen in de gemeente Krimpenerwaard 

en raadsleden te ondersteunen in hun 

huidige én toekomstige kaderstellende en 

controlerende rol. 

De Rekenkamercommissie voert dit 

onderzoek in eigen beheer uit.

Met behulp van een schouw (het ter 

plekke bekijken van de verkeerssituatie) 

en interviews met belanghebbenden 

brengen we zowel de feitelijke 

verkeersveiligheid als het gevoel daarover 

in kaart.

Duurzame energie

Er is een analyse gemaakt van de 

resultaten op het gebied van 

duurzaamheid van de gemeente 

Krimpenerwaard op waarstaatjegemeente

versus vergelijkbare benchmarks (3 

gemeenten die eveneens een niet-stedelijk 

karakter hebben en tussen de 50.000-

60.000 inwoners hebben: Barneveld, de 

Fryske Marren en Terneuzen). 

Uitgaande van de punten waar de 

gemeente Krimpenerwaard nog een 

verbeterslag zou kunnen maken is als 

onderzoeksrichting gekozen voor het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente 

Krimpenerwaard met een focus op 

duurzame energie.

In december 2018 hebben wij een 

onderzoeksbureau gekozen dat dit 

onderzoek voor ons uitvoert.
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Lentekriebels

In november 2017 zijn we zelf de straat opgegaan om burgers te ondervragen. Dit is goed 
bevallen en daarom willen we deze traditie graag voortzetten. Elk voorjaar willen we een 
kort onderzoek in eigen beheer uitvoeren. 

Begin 2019 besluiten we welk onderwerp het Lentekriebels-onderzoek van 2019 krijgt. 
Mogelijke onderzoeksonderwerpen: De toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor 
personen met een beperking, klachtenbehandeling, betrokkenheid burgers bij 
politiek/bestuur, afvalinzameling.

Nieuw onderzoek voor het najaar

In de zomer van 2019 zullen we bekijken welk onderzoek we in het najaar oppakken.

Mogelijke onderwerpen zijn:

Op te starten onderzoeken

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.

Verdiepingsonderzoek 

decentralisaties

Een onderwerp afkomstig 

van onze shortlist

Een ander onderwerp dat 

opportuun wordt

In juni 2018 is een 

verkenning gestart naar 

de stand van zaken van 

de drie decentralisaties 

(Wmo, Jeugdzorg, 

Participatie). 

Deze verkenning brengt 

in kaart hoe het huidige 

speelveld er uitziet bij 

elke van de 3 

decentralisaties.

De uitkomst van de 

verkenning biedt 

zoekrichtingen voor  

een verdiepings-

onderzoek.

In het voorjaar van 

2018 hebben we de 

fracties om input 

gevraagd met 

betrekking tot mogelijke 

onderzoeks-

onderwerpen. Dit 

resulteert in de 

volgende shortlist:

1. Toezicht & 

Handhaving

2. Subsidiebeleid

3. Aanbestedings-

beleid / inkoop-

beleid

Naast de shortlist 

hebben we ook nog 

een “longlist”, oftewel 

een groslijst van 

onderwerpen die ooit 

aangedragen zijn door 

de diverse 

raadsfracties, het 

college of de RKC zelf. 

Mogelijk wordt een 

onderwerp van die 

groslijst opportuun in 

2019.
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Contact met de Rekenkamercommissie
Wij staan open voor uw opmerkingen en suggesties.
Wij zijn te bereiken via:

Telefoon: 14 0182 / 06-57096899

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 
plaatsvervangend voorzitter van de
Rekenkamercommissie Dordrecht.

René de Bonte
Commissielid

René is sinds januari 2016 commissielid.
Hij werkt daarnaast als domeinmanager 
Ondersteuning / concerncontroller bij de 

ABG organisatie, een 
samenwerkingsverband van de gemeenten 
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-

Rijen. 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 in de dagelijkse praktijk 
zelfstandig organisatieadviseur. Daarnaast 

is hij voorzitter van de 
Rekenkamercommissie IJsselstein.

Patricia Feelders-Heijndijk 
Secretaris / onderzoeker

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

onderzoeker. Zij heeft daarnaast haar eigen 
organisatieadviesbureau.
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