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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 brengen wij jaarlijks
uit in september. Verdere informatie vindt u in het
jaarlijkse jaarplan en het jaarverslag van de
rekenkamercommissie.

Onderzoek 2016
In 2016 zijn wij aan de slag gegaan met de uitvoering
van het onderzoeksprogramma zoals dat opgenomen
is in het jaarplan 2016 van de rekenkamercommissie.
Dit jaarplan hebben wij in december 2015
aangeboden aan de gemeenteraden. Hieronder
informeren wij u over de stand van zaken van de
onderzoeken in 2016 per gemeente.

Kwaliteit van de beleidsinformatie Leusden
Dit onderzoek is in december 2015 gestart op
verzoek van de fractievoorzitters van de
gemeenteraad van Leusden. In de eerst helft van
2016 is het feitelijk onderzoek afgerond. Op dit
moment ligt het rapport voor een bestuurlijke reactie
bij het college van B&W. Eind september verwachten
wij de reactie van het college op de conclusies en
aanbevelingen van de rapportage. Daarna zal het
rapport worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Kwaliteit raadsvoorstellen en werkwijze raad
in Barneveld
Dit onderzoek is begin 2016 gestart op verzoek van
de auditcommissie van de gemeenteraad van
Barneveld. Het feitelijke onderzoek is uitgevoerd in de
eerste helft van 2016. Op dit moment ligt de concept
rapportage van bevindingen voor een technische
reactie bij de respondenten. Wij verwachten dat het

definitieve rapport eind oktober aan de raad
aangeboden kan worden.

Digitale Veiligheid Leusden en Barneveld
In de maanden april t/m juni 2016 zijn onderzoeken
uitgevoerd naar de digitale veiligheid in de
gemeenten Leusden en Barneveld. De rapportage
van Leusden is begin juli naar het college gestuurd
voor een bestuurlijke reactie. De verwachting is dat
de rapportage in oktober aangeboden kan worden
aan het de gemeenteraad. De rapportage van
Barneveld is half september voor bestuurlijke reactie
naar het college gestuurd. De verwachting is dat deze
rapportage in november aan de raad aangeboden zal
worden.
Betaalbare nieuwbouwwoningen Bunschoten
In april 2016 heeft de begeleidingscommissie
rekenkamercommissie van de gemeenteraad van
Bunschoten de rekenkamercommissie gevraagd een
onderzoek te doen naar betaalbare
nieuwbouwwoningen in Bunschoten. Op dit moment
is de rekenkamercommissie bezig met het opstellen
van de onderzoeksopzet, in overleg met de
begeleidingscommissie. Naar verwachting kan het
onderzoek in oktober starten.

Sportaccommodaties Nijkerk
In april 2016 heeft de auditcommissie van de
gemeenteraad van Nijkerk de rekenkamercommissie
gevraagd een onderzoek uit te voeren naar
sportaccommodaties. De rekenkamercommissie heeft
een concept onderzoeksopzet opgesteld die 26
september besproken zal worden met de
auditcommissie. Als de auditcommissie zich kan
vinden in de opzet, dan kan het onderzoek daarna
starten.
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Risicomanagement decentralisaties Barneveld
De auditcommissie van de gemeenteraad van
Barneveld heeft de rekenkamercommissie eind 2015
verzocht om in de tweede helft van 2016 een
onderzoek uit te voeren naar het risicomanagement
rondom de drie decentralisaties in het sociale domein.
De concept onderzoeksopzet is op 22 september
2016 besproken in de vergadering van de
auditcommissie. Naar aanleiding hiervan zal in de
onderzoeksopzet nog iets specifieker aangegeven
worden welke risico’s onderzocht worden. Eind
november zal de aangepaste concept
onderzoeksopzet nogmaals afgestemd worden met
de leden van de auditcommissie.
Prestatieafspraken woningcorporaties
Scherpenzeel
De auditcommissie van de gemeenteraad van
Scherpenzeel heeft de rekenkamercommissie
gevraagd een onderzoek te doen naar de effectiviteit
van prestatieafspraken met woningcorporaties. De
rekenkamercommissie oriënteert zich momenteel op
dit onderwerp. In oktober is er een
raadsinformatiebijeenkomst in Scherpenzeel, waar de
woningcorporaties een toelichting geven. De
rekenkamercommissie zal daarbij aanwezig zijn.
Daarna zal de rekenkamercommissie in overleg met
de auditcommissie een onderzoeksopzet maken.
Onderzoek Woudenberg
Tijdens de vergadering van de auditcommissie in
september 2015 heeft men aangegeven een
onderzoek te willen naar de gemeentelijke
dienstverlening en communicatie. Daarbij werd
verzocht om de uitkomsten van twee gemeentelijke
onderzoeken naar klanttevredenheid en
servicenormen mee te nemen. De resultaten van
deze twee onderzoeken heeft de
rekenkamercommissie in de zomer van 2016
ontvangen. In overleg met de auditcommissie zal de
rekenkamercommissie bepalen wat aanvullend zinvol
is om te onderzoeken. Daarna zal de
rekenkamercommissie een onderzoeksopzet
opstellen.
Onderzoek Renswoude
Op 6 september stond de keuze voor een
rekenkameronderzoek op de agenda van de
raadscommissie Algemeen Bestuur. Drie van de vijf
fracties gaven aan graag een onderzoek te willen
naar het minimabeleid. Twee fracties neigden meer
naar het doorschuiven van het onderzoeksbudget
totdat er een geschikter onderwerp is. De
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rekenkamercommissie zal hier binnenkort een besluit
over nemen.

Doorwerkingsonderzoeken 2016
In 2016 zijn ook diverse doorwerkingsonderzoeken
uitgevoerd. 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. Voor aanvang van een
doorwerkingsonderzoek checken wij bij de
betreffende gemeenteraad of een
doorwerkingsonderzoek zinvol kan zijn.
Hieronder informeren wij u over de stand van zaken
van de doorwerkingsonderzoeken in 2016.

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.
Het doorwerkingsonderzoek is in 2015 gestart en
begin 2016 afgerond. In februari 2016 hebben wij de
gemeenteraad een brief gestuurd met onze
bevindingen en conclusies.

Doorwerking regionale samenwerking Bunnik
In 2013 heeft de rekenkamercommissie onderzoek in
Bunnik gedaan naar regionale samenwerking. Het
eindrapport met daarin acht aanbevelingen heeft de
rekenkamercommissie aan de gemeenteraad
aangeboden in juli 2013. In november 2013 heeft de
gemeenteraad de aanbevelingen overgenomen. Het
doorwerkingsonderzoek in begin 2016 uitgevoerd. In
juni hebben wij de raad via een brief geïnformeerd
over de bevindingen en conclusies van het
doorwerkingsonderzoek.

Doorwerking regionale samenwerking
Leusden
In 2013 heeft de rekenkamercommissie in de
gemeente Leusden onderzoek gedaan naar regionale
samenwerking. In oktober 2013 hebben wij de raad
een rapport aangeboden met vier aanbevelingen. De
raad heeft deze aanbevelingen in december 2013
overgenomen. Wij hebben het college gevraagd hoe
de aanbevelingen zijn opgepakt en geïmplementeerd.
De reactie van het college verwachten we dit najaar.
Daarna kan het doorwerkingsonderzoek starten.
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Onderzoeksplan 2017
Dit najaar start de rekenkamercommissie met de
voorbereidingen van het onderzoeksplan voor 2017.
Vooraf zullen wij bij de diverse gemeenteraden
mogelijke onderzoeksonderwerpen inventariseren.
Eind november zal de rekenkamercommissie het
jaarplan 2017 – waar het onderzoeksplan een
onderdeel van is – vaststellen. In december wordt het
Jaarplan 2017 verstuurd naar de gemeenteraden.
Het jaarverslag 2016 en de uitgebreide
verantwoording over de financiën gaat uiterlijk 1 april
2017 naar de gemeenteraden.

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

blad 3 van 3

