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 JAARVERSLAG 2021 

 

 
  
 
 

 
 

VERANTWOORDING 
 
De rekenkamercommissie 
controleert gemeenteraad, college 
en organisatie en heeft ook zelf de 
behoefte inzicht te bieden in hoe 
zij in 2021 haar werk heeft 
uitgevoerd. 
 
In dit jaarverslag geeft de 
rekenkamercommissie daarom 
inzicht in de activiteiten in het 
afgelopen jaar en legt 
verantwoording af over de 
besteding van het 
onderzoeksbudget.  
 
Behalve een terugblik bevat het 
tweede deel van dit document ook 
een vooruitblik naar 2022. 
 

 
SAMENSTELLING 
 
• Carlo van Dijk (voorzitter)   
 
• Marjolein Quené (lid) 
 
• Sandra Gerssen (lid) 
 
• Dini Vriezekolk-Groenewold 

(secretaris Voorst) 
 
• Marisan Noordermeer 

(secretaris Brummen) 
 

  VERKEERSVEILIGHEID 
VOORST 
 
In de gemeente Voorst vallen relatief 
weinig dodelijke verkeersslachtoffers. 
Inwoners en andere betrokkenen 
beoordelen de verkeersveiligheid 
echter met ‘slechts’ rapportcijfer 5,9.  
 
Inwoners ervaren vooral in de kernen 
onveilige situaties: veelvoorkomende 
oorzaken zijn: parkeren, snelheid, 
gevaarlijke of onoverzichtelijke 
kruispunten. 
 
Het contact met de gemeente wordt 
als erg positief ervaren. Ontevreden is 
men over de reactie en maatregelen 
van de gemeente na klachten. De 
provincie staat op afstand. Op de 
provinciale wegen gebeuren wel 
relatief veel ongelukken. 
 

  
Het Programma Mobiliteit 2020-
2030 is een momentopname en 
heeft een lange doorlooptijd. 
Inwoners verwachten een 
snellere oplossing van de 
knelpunten die zij ervaren. 
Inwoners en overheid spreken 
dus een andere taal en hebben 
andere verwachtingen en 
tijdsbeleving.  
 
Belangrijke aanbeveling is om 
jaarlijks een rapportage te 
vragen zodat de raad de 
mogelijkheid heeft tussentijds 
bij te stellen.  
 
De RKC heeft op 9 juni de 
tussentijdse bevindingen met de 
raad gedeeld. De behandeling 
van het rapport vond plaats  op 
6 september (RTG) en 20 
september (raad). Het 
raadsvoorstel met conclusies en 
aanbeveling is unaniem door de 
raad aangenomen. 
 

 

 
 
 

   
Als commissie 
proberen we zo 
relevant mogelijk te 
zijn.  
 
Het nut van het 
rekenkamerwerk ligt 
uiteindelijk wel bij de 
raad: hoe gaat de raad 
de aanbevelingen 
gebruiken? 
 
- Marjolein Quené 
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  Sinds de herziene Woningwet van 
2015 zijn woningcorporaties en 
gemeenten verplicht 
prestatieafspraken te maken over de 
gezamenlijke inzet voor een goede 
volkshuisvesting. De prestatie-
afspraken zijn bedoeld als een 
krachtig instrument voor lokaal 
maatwerk. 
 
Het rekenkameronderzoek naar de 
situatie in Brummen toont aan dat er 
veel ruimte is voor verbetering van de 
doeltreffendheid van de 
prestatieafspraken tussen Veluwonen, 
Samen Eén en de gemeente 
Brummen. 
 
De afspraken voldoen aan de 
wettelijke vereisten, maar het 
doelbereik wordt onvoldoende 
gemonitord en geëvalueerd. 

 Bovendien is de sociale 
woningvoorraad in Brummen 
tussen 2017 en 2020 
afgenomen in plaats van 
toegenomen. 
 
Hoewel de raad de wens heeft 
een actieve controlerende rol te 
vervullen, beschikt de raad over 
onvoldoende voortgangs-
informatie en maakt zij die rol 
in de praktijk niet waar. 
 
In de bestuurlijke reactie heeft 
het college aangegeven de raad 
in de toekomst meer bij de 
prestatieafspraken te willen 
betrekken. 
 
De raad heeft het rapport 
behandeld in het Forum van  
2september en de 
raadsvergadering van 16 
september. 

PRESTATIE 
AFSPRAKEN 
BRUMMEN 
 

 

 
 

 Prettig om samen met  
de leden van de 
rekenkamercommissie er 
aan bij te dragen dat 
raadsleden hun rol zo 
goed mogelijk kunnen 
invullen. 
 
- Marisan Noordermeer 
 

  

 
 

AANBIEDEN VAN 
RAPPORTEN 
 
In 2021 heeft de 
rekenkamercommissie haar 
onderzoeksprotocol 
aangepast. Voortaan biedt de 
commissie in beide 
gemeenten gelijktijdig met het 
rapport een zelf opgesteld 
raadsvoorstel aan. In dat 
raadsvoorstel is de inhoud 
van de conclusies en 
aanbevelingen verwerkt. 
 
De procedure voor ambtelijk- 
en bestuurlijk wederhoor blijft 
een vast onderdeel. 

   

   
 
VOORONDERZOEK 
JEUGD  

 

 
De laatste maanden van 2021 is de 
rekenkamercommissie een 
vooronderzoek gestart naar het thema 
Jeugdbeleid in zowel de gemeente 
Brummen als Voorst.  
 
Het vooronderzoek dient om de focus 
van het onderzoek te bepalen. Op 
voorhand gaat de voorkeur uit naar 
het jeugdbeleid in de breedte in plaats 
van de specialistische Jeugdzorg. 
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 BIJEENKOMSTEN 
2021 
 
Evenals in 2020 konden in 2021 
veel bijeenkomsten niet doorgaan. 
Andere bijeenkomsten werden 
digitaal georganiseerd.  
 
In 2021 was de rekenkamer bij 31 
activiteiten aanwezig. Eén derde 
deel daarvan betrof reguliere 
vergaderingen en een iets groter 
aandeel activiteiten betrof 
bijeenkomsten met raadsleden.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergaderingen (35%) 
 
Onderzoeksbijeenkomsten (16%) 
 
Met raadsleden (42%) 
 
Overig (6%) 

Dat de raad onze 
onderzoeken waardeert 
motiveert ons extra om de 
raad van goede adviezen te 
voorzien. 
 
- Carlo van Dijk 
 

 

BRUMMEN (18.000 EUR) 

 

  

  
 

HOE IS HET 
BUDGET BESTEED 
IN 2021? 
 
In zowel Brummen als Voorst 
is in 2021 gespecialiseerde 
kennis ingehuurd voor de 
onderzoeken naar 
Prestatieafspraken 
(Brummen) en 
Verkeersveiligheid (Voorst). 
Vooronderzoeken en 
rekenkamerbrieven (en het 
opstellen van de conclusies 
en aanbevelingen) is door de 
rekenkamercommissieleden 
zelf uitgevoerd. Er zijn kleine 
verschillen vanwege 
verschillende administratie in 
beide gemeenten. 
In Voorst is 97 procent van 
het budget besteed en in 
Brummen is er een kleine 
overschrijding van 3 procent. 

VOORST (22.778 EUR)

  
 

Onderzoekskosten 
(41%)

Lidmaatschappen & 
congressen (1%)

Vacatiegeld leden 
(60%)

Overschrijding (3%)

Onderzoekskosten 
(42%)

Lidmaatschappen & 
congressen (3%)

Vacatiegeld leden 
(52%)

Reiskosten (1%) Onderbenutting (3%)
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Rekenkamerwerk is en blijft boeiend. Vooral 
de gesprekken met de raadsleden zijn 
waardevol.  
 
Soms zie ik dat er te veel op details wordt 
ingegaan.  
Mijn advies is: probeer op hoofdlijnen te 
sturen en ‘laat los wat je niet kan gebruiken’.  
 
- Sandra Gerssen 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARTICIPATIE 
OMGEVINGSWET  

Uit gesprekken met de gemeenteraad bleek 
dat er behoefte was aan een blik van de 
rekenkamercommissie op ‘de rol van 
participatie in de beleidscyclus van de raad’.  
 
Meer specifiek bleek dat er ook een behoefte 
was ten aanzien van de rol van participatie 
bij de Omgevingswet.  
Om die reden heeft de 
rekenkamercommissie een brief opgesteld 
over de rol van de raad én de plaats van 
participatie bij de Omgevingswet. Dit als 
hulpmiddel om meer grip te hebben op de rol 
en mogelijkheden die de raad heeft binnen 
de veranderde werkwijze van de nieuwe 
Omgevingswet.  
 
Aandachtspunten van de 
rekenkamercommissie waren: 
1. De Omgevingswet zet een beleidscyclus 

in werking die loopt van planvorming tot 
evaluatie 

2. Het Omgevingsplan is politiek. Zo bepaalt 
de raad zelf wat vergunnings- en 
meldingsplichtig is en in hoeverre het 
Nee, tenzij omgezet wordt in een Ja, mits. 

3. De raad is aan zet. In elke fase van de 
beleidscyclus van de Omgevingswet 
staat wie wanneer aan zet is. 

4. De raad kan zich duidelijker 
uitspreken over participatie en 
inwoners.  
 

5. Monitoring en Evaluatie zijn nog 
belangrijker, zowel tijdens het 
proces als achteraf.  

6. De Algemene wet bestuursrecht 
blijft van kracht, zodat een 
inwoner nog steeds bezwaar en 
beroep kan maken op een 
genomen besluit.  

 
Ook is een schema toegevoegd 
waarin in beeld is gebracht welke 
vragen de raadsleden kunnen stellen 
om te komen tot  een goede kwaliteit 
van participatie bij de verdere 
invoering van de Omgevingswet. 
 
Hoewel de rekenkamerbrief op 28 
januari 2022 is aangeboden, is deze 
in 2021 opgesteld. 
 
Ondertussen is het in werkingtreden 
van de Omgevingswet (opnieuw) 
uitgesteld tot 1 januari 2023. De 
voorbereiding voor een nieuw 
Omgevingsplan wordt voor de 
gemeente Voorst eind 2022 
opgestart met één of meer 
deelplannen. Vaststelling hiervan 
door de raad zal naar verwachting in 
2024 plaatsvinden. Uiterlijk 2029 zal 
er een gebiedsdekkend 
Omgevingsplan zijn.  
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JAARPLAN 2022 

 

 
  
 
 

 
 

JEUGD 
 
In beide gemeenten is een 
vooronderzoek gestart naar het 
Jeugdbeleid. Met de onderzoeken 
wil de rekenkamercommissie de 
raden van Brummen en Voorst 
inzicht bieden in de uitgangspunten 
en opzet van de toegankelijkheid 
van de voorliggende voorzieningen 
voor de jeugd in de betreffende 
gemeente.  
 
Voor zowel Brummen als Voorst zal 
een eigen onderzoek worden 
uitgevoerd. De huidige planning is 
dat het onderzoek eind 2022 wordt 
afgerond met een rapportage voor 
de afzonderlijke gemeenteraden. 
 
Op 12 januari 2022 en 2 februari 
2022 heeft de 
rekenkamercommissie dit 
onderzoek mondeling 
aangekondigd bij de 
respectievelijke raden van Voorst 
en Brummen.  
Tegelijkertijd zijn andere mogelijke 
onderzoeksonderwerpen 
geïnventariseerd. Deze staan op de 
groslijst als suggestie voor 2023. 

  UITGANGSPUNTEN BIJ 
ONDERZOEKEN 
 

Criteria 
Bij de keuze hanteert de commissie 
altijd de volgende criteria: 
- Het onderwerp is van belang voor 
inwoners 
- Het onderwerp is van belang voor 
de raad 
- Het onderwerp is van financieel 
belang 
Daarnaast houden we rekening met 
de actualiteit en spreiding van 
onderwerpen ten opzichte 
van eerdere onderzoeken. 
 

Wendbaar 
Om te kunnen inspelen op actuele 
ontwikkelingen maakt de 
rekenkamercommissie gebruik van 
het instrument 'rekenkamerbrief':  
 

 een analyse van een lokaal of 
nationaal thema dat in de vorm 
van een korte notitie aan de raad 
wordt aangeboden. 
 
Het blijft onze ambitie om ook in 
2022 op die manier de raad te 
ondersteunen. 
 

Democratisch 
proces 
De rekenkamercommissie wil de 
raad óók ondersteunen bij zijn 
volksvertegenwoordigende rol.  
 
Daartoe wil de commissie 
bijdragen aan de reflectie op de 
kwaliteit van het democratische 
proces van besluitvorming.  
 
Een zorgvuldig proces draagt 
immers bij aan de kwaliteit van 
het politieke debat. 

    

 

  Het raadswerk is 
complex, mooi om als 
rekenkamercommissie 
één van de 
hulptroepen van de 
raad te mogen zijn! 
 
- Dini Vriezekolk 
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VERKIEZINGEN 
 
In 2022 zijn er gemeenteraads-
verkiezingen.  
 
In het overleg van 12 januari 
(Voorst) en 2 februari (Brummen) 
heeft de rekenkamercommissie 
daarom met de ‘oude’ raad 
terguggeblikt op de onderzoeken in 
de afgelopen periode.  

 
 
 
Uitkomst van de gesprekken in 
beide gemeenten is dat (om 
verschillende redenen) alle 
rekenkameronderzoeken en -
brieven worden gewaardeerd. 
 
Voor de ‘nieuwe’ raad wil de 
rekenkamercommissie graag een 
bijdrage leveren aan het 
introductieprogramma. In overleg 
met de griffiers wordt afgestemd 
welk moment en welke wijze 
daarvoor het beste geschikt is. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

CONTACT 

 
BRUMMEN 
 
Postbus 5 
6970 AA Brummen 
 
(0575) 568 221 
 
m.noordermeer@brummen.nl  
 
www.brummen.nl (gemeenteraad > 
rekenkamercommissie) 
 

 
VOORST 
 
Postbus 9000 
7390 HA  Twello 
 
(0571) 279 387 
 
d.vriezekolk@voorst.nl 
 
www.voorst.nl (gemeenteraad > 
rekenkamercommissie) 
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