
   
 
 
 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u over actuele 
ontwikkelingen en de stand van zaken van de 
werkzaamheden van de rekenkamercommissie Vallei 
en Veluwerand. De nieuwsbrief wordt jaarlijks 
uitgebracht in september.  

 

 

Januari 2015: voorzitter en leden 
rekenkamercommissie officieel 
beëdigd  
 
De rekenkamercommissie is 2015 gestart met één 
nieuw lid in haar midden. In 2014 hebben wij afscheid 
genomen van rekenkamerlid Dirk Jans. Na een 
uitgebreid sollicitatietraject hebben alle 9 raden in 
2014 ingestemd met de benoeming van Michel Visser 
als nieuw lid. De rekenkamercommissie is hiermee 
weer compleet. In 2014 zijn de raden ook akkoord 
gegaan met de herbenoeming van de voorzitter en de 
overige leden.  
 
Op 28 januari 2015 zijn de voorzitter en de leden van 
de rekenkamercommissie vervolgens officieel 
beëdigd in de gemeenteraad van Barneveld. Dit is 
conform de verordening van de rekenkamer-
commissie van 2014. Hierin is vastgelegd “dat de eed 
of verklaring en belofte in handen van de voorzitter 
van de gemeenteraad van Barneveld wordt afgelegd”. 
De leden en de voorzitter zijn voor een periode van 6 
jaar (her)benoemd1.  

                                                 
1
 In de verordening is vastgelegd dat de voorzitter en de 

leden één keer herbenoemd kunnen worden. Na deze 
periode van 6 jaar kan dus alleen Michel Visser 
herbenoemd worden. 

 

 
Onderzoeken 2015 
 
In 2015 zijn wij aan de slag gegaan met de uitvoering 
van het onderzoeksprogramma zoals dat opgenomen 
is in het jaarplan 2015 van de rekenkamercommissie. 
Dit jaarplan hebben wij in december 2014 
aangeboden aan de gemeenteraden. Hieronder 
informeren wij u over de stand van zaken van de 
onderzoeken in 2015.  
 

Plan Zuyderzee Bunschoten 
Het plan Zuyderzee is een nieuwbouwproject in 
Bunschoten-Spakenburg. Op verzoek van de 
gemeenteraad van Bunschoten heeft de 
rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de 
besluitvorming rondom het plan. Centraal stond de 
vraag of de gemeenteraad op de juiste wijze 
betrokken is geweest bij de besluitvorming.  
 
In juni 2015 heeft de rekenkamercommissie het 
eindrapport met daarin conclusies en aanbevelingen 
aangeboden aan de gemeenteraad. Op 17 september 
heeft de gemeenteraad besloten de aanbevelingen 
van de rekenkamercommissie over te nemen. 
Aanbeveling 4 is iets aangepast na een amendement.  
 

Digitale dienstverlening Barneveld 
Op verzoek van de auditcommissie van de 
gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie 
onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening 
van Barneveld. Dit onderzoek is eind 2014 gestart en 
is uitgevoerd in de eerste vier maanden van 2015. 
Doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de 
ontwikkeling, omvang en kwaliteit van de digitale 
dienstverlening in Barneveld.  
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Eind juni is het rapport toegestuurd aan het college 
van burgemeester en wethouders voor een 
bestuurlijke reactie. De reactie van het college 
hebben wij begin september ontvangen. Eind 
september zullen wij het eindrapport met daarin de 
conclusies en aanbevelingen aanbieden aan de 
gemeenteraad.  
 

Decentralisaties Barneveld 
In juli 2014 heeft de gemeenteraad van Barneveld 
een motie aangenomen, waarin de 
rekenkamercommissie wordt verzocht om te 
ondersteunen in een onderzoek naar de effecten van 
de drie decentralisaties voor de inwoners. De 
rekenkamercommissie heeft gevolg gegeven aan 
deze motie.  
 
Begin 2015 is het onderzoek opgestart in 
samenwerking met de ambtelijke organisatie, de 
adviesraad sociaal domein en een extern 
onderzoeksbureau. Vervolgens zijn in mei ruim 3.000 
inwoners benaderd met het verzoek om een enquête 
in te vullen op internet of om deel te nemen aan een 
telefonische enquête. De resultaten zijn in de 
zomermaanden verwerkt en eind augustus zijn de 
resultaten aangeboden aan de gemeenteraad van 
Barneveld. Op 17 september zijn de resultaten 
gepresenteerd aan de raad.  

 
Regionale samenwerking Nijkerk 
Op verzoek van de auditcommissie van de 
gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie een 
onderzoek gedaan naar de effectiviteit en 
meerwaarde van regionale samenwerking in de 
gemeente Nijkerk.  
 
Een vergelijkbaar onderzoek hebben wij in 2012 en 
2013 ook in vijf andere gemeenten van ons 
samenwerkingsverband uitgevoerd. In het onderzoek 
bij de gemeente Nijkerk is bij de keuze van de 
onderzochte cases rekening gehouden met de 
specifieke wensen van de gemeenteraad van Nijkerk.  
 
Het onderzoek is eind 2014 gestart en het eindrapport 
is in juni 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. 
Begin oktober 2015 wordt het eindrapport besproken 
in de gemeenteraad van Nijkerk.  

 
Digitale dienstverlening Zeewolde 
Op verzoek van de gemeenteraad van Zeewolde is 
de rekenkamercommissie gestart met een 
vooronderzoek naar digitale dienstverlening in 
Zeewolde. Doel van het vooronderzoek is om 
informatie te verzamelen en na te gaan of het 

onderzoek nader ingevuld en uitgevoerd moet 
worden. In oktober zal de rekenkamercommissie 
hiervoor nog een interview houden met een aantal 
raadsleden. De resultaten uit het vooronderzoek 
zullen wij naar verwachting in het laatste kwartaal van 
2015 terugkoppelen aan de raad van Zeewolde. 

  
Kwaliteit van de beleidsinformatie Leusden 
In Leusden gaat de rekenkamercommissie op 
verzoek vanuit het fractievoorzittersoverleg van de 
gemeenteraad een onderzoek doen naar de kwaliteit 
van de beleidsinformatie. In juni zijn de leden van het 
afstemmingsoverleg van de gemeenteraad akkoord 
gegaan met de concept onderzoeksaanpak. In 
september zal de rekenkamercommissie nog bij de 
raadswerkgroep P&C-cyclus nagaan welke 
problemen men precies ervaart en wat men precies 
onderzocht wil hebben. Daarna zal de 
onderzoeksopzet aangescherpt worden en kan het 
onderzoek starten.  

 

 
Doorwerkingsonderzoeken 2015 
 
In 2015 staan ook diverse doorwerkingsonderzoeken 
gepland. Tijdens een doorwerkingsonderzoek kijkt de 
rekenkamercommissie wat er twee tot drie jaar na het 
uitbrengen van het onderzoeksrapport is gebeurd met 
de aanbevelingen die de raad heeft overgenomen.  
Hieronder informeren wij u over de stand van zaken 
van de doorwerkingsonderzoeken in 2015. 
 

Doorwerking minimabeleid Nijkerk 
In 2011 heeft de rekenkamercommissie een 
onderzoek uitgevoerd naar het minimabeleid van de 
gemeente Nijkerk. Dit naar aanleiding van een 
verzoek vanuit de raad. In november 2011 hebben wij 
hierover een rapport aangeboden aan de 
gemeenteraad, met 7 aanbevelingen. De fracties 
vanuit de raad vonden de aanbevelingen verstandig 
en hebben deze omgezet in 6 kort geformuleerde 
acties die opgedragen werden aan het college. 
Inhoudelijk zijn de acties vergelijkbaar met de 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie. 
 
Naar aanleiding van het doorwerkingsonderzoek 
(2015) concludeert de rekenkamercommissie dat het 
college alle acties uit 2012 opgepakt en uitgevoerd 
heeft. Het rekenkamerrapport uit 2011 is een goede 
aanzet geweest tot een verbetering van het monitoren 
van gegevens over de omvang en samenstelling van 
de doelgroepen van het minimabeleid en een 
verbetering van de communicatie naar de 
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doelgroepen.  Ook is gebleken dat nu een groter deel 
van de doelgroep gebruik maakt van de regelingen 
van het minimabeleid, dan tijdens het 
rekenkameronderzoek in 2011.  
 
Begin augustus heeft de rekenkamercommissie de 
gemeenteraad per brief geïnformeerd over de 
conclusies van het doorwerkingsonderzoek.  

 
Doorwerking grondbeleid Nijkerk 
In 2012 heeft de rekenkamercommissie op verzoek 
van de auditcommissie van de gemeenteraad van 
Nijkerk een onderzoek uitgevoerd naar het 
risicomanagement bij het grondbeleid. In juni 2012 
hebben wij hierover een rapport aangeboden aan de 
gemeenteraad, met 13 aanbevelingen. Op 25 oktober 
2012 heeft de raad de aanbevelingen overgenomen. 
 
Naar aanleiding van het doorwerkingsonderzoek 
(2015) concludeert de rekenkamercommissie dat het 
college alle aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie uit 2012 opgepakt en 
uitgevoerd heeft. Op advies van de 
rekenkamercommissie zijn verbeteringen 
aangebracht in het grondbeleid, in het 
risicomanagement en in de sturende en 
controlerende rol van de raad.  
 
Op 13 mei heeft de rekenkamercommissie de raad 
per brief geïnformeerd over de conclusies van het 
doorwerkingsonderzoek. Op 28 mei heeft de raad de 
brief voor kennisgeving aangenomen.  
 

Doorwerking grondbeleid Leusden  
In 2012 heeft de rekenkamercommissie op verzoek 
van de gemeenteraad van Leusden een onderzoek 
uitgevoerd naar het risicomanagement bij het 
grondbeleid. In augustus 2012 hebben wij hierover 
een rapport aangeboden aan de gemeenteraad, met 
9 aanbevelingen. Op 27 september 2012 heeft de 
gemeenteraad de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie overgenomen.  
 
In de zomer van 2015 is de rekenkamercommissie 
gestart met het doorwerkingsonderzoek. Eind 
augustus hebben interviews plaatsgevonden. De 
planning is om in oktober de raad via een brief te 
informeren over de conclusies van het 
doorwerkingsonderzoek.  
 

Doorwerking grondbeleid Zeewolde  
In 2012 heeft de rekenkamercommissie in Zeewolde 
een onderzoek gedaan naar het risicomanagement bij 
het grondbeleid. Het eindrapport over het grondbeleid 

met daarin 5 aanbevelingen heeft de 
rekenkamercommissie in december 2012 
aangeboden aan de gemeenteraad. Op 21 maart 
2013 heeft de gemeenteraad besloten de 
aanbevelingen over te nemen. In het jaarplan 2015 
van de rekenkamercommissie staat een 
doorwerkingsonderzoek naar het grondbeleid 
gepland. 
 
Op 19 maart 2015 heeft de rekenkamercommissie 
overleg gehad met een delegatie vanuit de 
gemeenteraad. De aanwezige raadsleden gaven aan 
een doorwerkingsonderzoek naar het grondbeleid niet 
zinvol te vinden. Men gaf aan dat de raad op dit 
moment goed geïnformeerd wordt over het 
grondbeleid. De belangrijkste aanbeveling naar 
aanleiding van het rekenkameronderzoek van 2012 
was om een nota grondbeleid op te stellen en deze 
nota is er nu. De rekenkamercommissie heeft daarom 
besloten dit doorwerkingsonderzoek niet te doen.  
 

Doorwerking regionale samenwerking 
Zeewolde  
In 2012 heeft de rekenkamercommissie in Zeewolde 
een onderzoek gedaan naar regionale samenwerking. 
Het eindrapport met daarin 5 aanbevelingen heeft de 
rekenkamercommissie aan de gemeenteraad 
aangeboden in januari 2013. Op 21 maart 2013 heeft 
de gemeenteraad de aanbevelingen overgenomen.  
 
In maart 2015 is vanuit de raad aangegeven dat men 
graag wil dat dit doorwerkingsonderzoek uitgevoerd 
wordt. Aanvullend wil men dat de 
rekenkamercommissie ook ingaat op nieuwe 
ontwikkelingen en aanbevelingen die aan andere 
gemeenten gedaan zijn op het gebied van regionale 
samenwerking. De rekenkamercommissie heeft 
besloten dit te doen. Het onderzoek zal dit najaar 
starten.  
 

Doorwerking regionale samenwerking 
Scherpenzeel 
In 2012 en 2013 heeft de rekenkamercommissie 
onderzoek gedaan naar regionale samenwerking in 
de gemeente Scherpenzeel. In mei 2013 hebben wij 
de eindrapportage met 5 aanbevelingen aangeboden 
aan de gemeenteraad. In oktober 2013 heeft de raad 
de aanbevelingen overgenomen. 
 
In het jaarplan van 2015 is voor Scherpenzeel een 
doorwerkingsonderzoek naar regionale 
samenwerking opgenomen, maar vanuit de raad is 
aangegeven dat men dit doorwerkingsonderzoek niet 
zinvol vindt. Men heeft aangegeven het beschikbare 
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onderzoeksbudget liever te willen besteden aan een 
nieuw onderzoek. De rekenkamercommissie is 
hiermee akkoord gegaan. In overleg met de 
gemeenteraad zullen wij een nieuw onderwerp 
kiezen.  
 

Doorwerking regionale samenwerking en 
grondbeleid Woudenberg 
In het jaarplan 2015 van de rekenkamercommissie 
staan voor Woudenberg twee doorwerkings-
onderzoeken opgenomen: één naar het grondbeleid 
en één naar regionale samenwerking. Begin 2015 
heeft het college de raad via een korte notitie laten 
weten dat zij alle aanbevelingen van deze 
onderzoeken overgenomen heeft. De leden van de 
auditcommissie van de gemeenteraad hebben 
daarom aangeven geen voorstander te zijn van deze 
twee doorwerkingsonderzoeken. Liever wil men in 
plaats daarvan een nieuw onderzoek. De 
rekenkamercommissie is hiermee akkoord gegaan. 
Tijdens de auditcommissie van 23 september zal de 
rekenkamercommissie aanwezig zijn om suggesties 
voor onderwerpen te inventariseren.  
 

Doorwerking wijkplatforms Barneveld 
In 2012 heeft de rekenkamercommissie onderzoek 
gedaan naar het functioneren van de wijkplatforms in 
Barneveld. In oktober 2012 hebben wij een rapport 
aangeboden met 8 aanbevelingen. De raad heeft 
deze aanbevelingen in november 2012 overgenomen.  
 
Eind augustus 2015 hebben wij het college van 
burgemeester en wethouders verzocht om aan te 
geven hoe de aanbevelingen uit 2012 zijn opgepakt. 
Eind september verwachten wij een reactie van het 
college, waarna het doorwerkingsonderzoek kan 
starten.  
 
 
 

Kleine onderzoeken Renswoude, 
Scherpenzeel en Woudenberg 
 
De rekenkamercommissie is zich aan het oriënteren 
op de mogelijkheid om haar onderzoek beter te laten 
aansluiten op de wensen van de gemeenten 
Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Gezien 
het beperktere budget krijgen deze wat kleinere 
gemeenten binnen het samenwerkingsverband 
minder vaak een onderzoek.  
 
 
 

Onze ervaring is ook dat de grotere onderzoeken - 
die een aantal keer samen met de grotere gemeenten 
uitgevoerd werden - minder goed aansluiten bij de 
situaties van de kleinere gemeenten.  
 
De rekenkamercommissie denkt aan de mogelijkheid 
om voor de kleinere gemeenten bijvoorbeeld kleinere 
onderzoeken uit te voeren, die meer specifiek 
afgestemd zijn op deze gemeenten. Een klein 
onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit slechts één of 
twee specifieke onderzoeksvragen die dan ook 
minder theoretisch behandeld kunnen worden. 
Voordeel hiervan is dat een dergelijk onderzoek direct 
in kan spelen op een vraag die leeft (bij de raad). Ook 
kan een klein onderzoek in minder tijd en met minder 
geld uitgevoerd worden, waardoor er verspreid over 
de jaren meer onderzoeken mogelijk zijn.  
 
Op initiatief van de rekenkamercommissie hebben wij 
hierover op 1 april 2015 overleg gehad met de 
afzonderlijke griffiers van de gemeenten Renswoude, 
Scherpenzeel en Woudenberg. Vervolgens hebben 
wij hierover een memo opgesteld voor de raden van 
de betreffende gemeenten. De rekenkamercommissie 
wil graag suggesties voor (kleine) onderzoeken 
ontvangen vanuit de raden. De voorkeur gaat hierbij 
uit naar een onderwerp dat door alle fracties of 
minimaal enkele fracties gedragen wordt. Uiteindelijk 
kiest de rekenkamercommissie een onderwerp op 
basis van haar onderzoeksprotocol. Onderwerpen 
kunnen verspreid over het jaar ingediend worden. 
 
Het memo van de rekenkamercommissie is in juni 
besproken in het presidium van Scherpenzeel. In 
Scherpenzeel is de vraag gesteld of het 
onderzoeksbudget doorgeschoven kan worden naar 
2016. De rekenkamercommissie is hiermee akkoord 
gegaan.  
 
Op 1 september heeft de rekenkamercommissie 
overleg gehad over het memo en de onderwerpkeuze 
met de raadscommissie Algemeen Bestuur van 
Renswoude. Daar zijn al enkele suggesties voor 
onderwerpen aan de orde gekomen. De 
raadscommissie heeft besloten de onderwerpselectie 
nog een keer te agenderen, namelijk op 13 oktober. 
 
Op 23 september zal de rekenkamercommissie 
aanwezig zijn bij de auditcommissie van 
Woudenberg, waar de onderwerpkeuze op de agenda 
staat.  
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Onderzoeksplan 2016 
 
Dit najaar start de rekenkamercommissie met de 
voorbereidingen van het onderzoeksplan voor 2016. 
Zo nodig zullen we hiervoor bij diverse raden 
onderzoeksonderwerpen inventariseren.  
 
Eind november zal de rekenkamercommissie het 
jaarplan 2016 – waar het onderzoeksplan een 
onderdeel van is – vaststellen. In december wordt het 
Jaarplan 2016 verstuurd naar de gemeenteraden. Het 
jaarverslag 2015 en de uitgebreide verantwoording 
over de financiën gaat uiterlijk 1 april 2016 naar de 
gemeenteraden. 
 
 

Website  
 
Graag verwijzen wij u naar onze website 
www.rkvalleienveluwerand.nl.  
 
Hier vindt u al onze onderzoeksrapporten met 
conclusies en aanbevelingen en informatie over de 
rekenkamercommissie en onze werkwijze. 
 
 

COLOFON 
De rekenkamercommissie ‘Vallei en Veluwerand’ is een 
onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de 
efficiëntie van het gemeentelijke beleid onderzoekt.  
 
De rekenkamercommissie werkt voor de gemeenten 
Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, 
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.  
 
De externe commissie bestaat uit een voorzitter en vier 
leden. Twee secretaris/onderzoekers ondersteunen de 
rekenkamercommissie. Zij hebben hun werkplek op het 
gemeentehuis in Barneveld.  
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons  
Bellen of mailen: 
-telefoon: 0342 – 495 384 / 495 830 
-e-mail: info@rkvalleienveluwerand.nl 

http://www.rkvalleienveluwerand.nl/

