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Colofon 
 
 
De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst 
De Rekenkamercommissie voor de gemeente Brummen en de Rekenkamercommissie voor 
de gemeente Voorst (verder de Rekenkamercommissie) bestaan uit twee externe leden en 
een externe voorzitter, in beide gemeenten ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
Brummen en Voorst hebben een samenwerkingsovereenkomst die regelt dat ambtenaren 
van de ene gemeente het feitelijke onderzoekswerk doen bij de andere. De Rekenkamer-
commissie heeft een onafhankelijke positie.  
Jaarlijks voert de Rekenkamercommissie bij beide gemeenten tenminste één onderzoek uit. 
De gemeente Brummen trekt € 22.000,-- uit voor de Rekenkamercommissie en de gemeen-
te Voorst € 20.500 (2011). Beide bedragen zijn exclusief de loonkosten van de secretaris-
sen. 
 
De functie van de Rekenkamercommissie is de gemeenteraad een extra handvat te bieden 
zijn controlerende taak uit te voeren. De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de 
rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeente. Het kan gaan om vra-
gen als: “Zijn de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt?”, “Zijn de voorbereiding en 
uitvoering van het beleid efficiënt verlopen?”, “Heeft het niet meer gekost dan vooraf was 
bepaald?”.  
 
Doel van het onderzoek is dat de gemeente lessen trekt uit het verleden. Daarom formu-
leert de Rekenkamercommissie altijd aanbevelingen aan raad en college. De Rekenkamer-
commissie kiest zelf haar onderzoeksonderwerpen. 
 
Samenstelling 
 
Voorzitter    Dhr. mr. drs. F.W.A.J. Giesbers 
Leden     Dhr. S.J. Schuijt MPM 

Mw. drs. H.W.M. Witjes (tot 1 januari 2012) 
Mw. drs. F.A.M. Disselhorst (vanaf 1 januari 2012) 

Ambtelijk secretaris Brummen Mw. M. Froger 
Ambtelijk secretaris Voorst  Mw. D. Vriezekolk-Groenewold 
 
Contact Brummen 
 
Post     Postbus 5 
     6970 AA Brummen 
Telefoon    (0575) 568221 
E-mail     m.froger@brummen.nl 
Website                     www.brummen.nl 

(gemeenteraad > rekenkamercommissie)  
 
Contact Voorst 

 
Post     Postbus 9000 
     7390 HA  TWELLO 
Telefoon    (0571) 279 387 
E-mail     d.vriezekolk@voorst.nl 
Website                     www.voorst.nl  

(gemeenteraad -> rekenkamercommissie) 
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1.  Inleiding 
  
De Rekenkamercommissie van de gemeenten Brummen en Voorst (RKC) biedt het zesde 
jaarverslag aan. De Rekenkamercommissie Voorst en de Rekenkamercommissie Brummen 
zijn twee aparte commissies. Omdat de samenstelling van de commissies identiek is (op de 
secretarissen na) combineert de RKC zoveel mogelijk de werkzaamheden. Uit praktische 
overwegingen en om de beide gemeenten te informeren over het geheel van de werkzaam-
heden is het jaarverslag gecombineerd. De afzonderlijke gemeenten krijgen hierbij aan-
dacht.  
 
Na 6 jaar heeft Helga Witjes eind 2011 haar lidmaatschap van de RKC beëindigd vanwege 
drukke werkzaamheden. Een selectiecommissie bestaande uit een raadslid uit Brummen en 
een uit Voorst, de griffier van Brummen, de secretaris van de RKC Voorst en de beide leden 
van de RKC heeft  gekozen voor Frida Disselhorst als opvolger per 1 januari 2012.  Beide 
gemeenteraden hebben met gepaste aandacht afscheid genomen van Helga Witjes. 
 
2. Landelijke evaluatie rekenkamers (Rapport Berenschot) 
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Berenschot onderzoek la-
ten doen naar het functioneren van rekenkamer(commissie)s. De RKC heeft met belangstel-
ling kennis genomen van dit rapport. Het werk van rekenkamers blijkt alom waardering te 
ondervinden. Het rapport bevat aanbevelingen die gericht zijn op de minister van BZK, op 
de rekenkamer(commissie)s en de gemeenteraden en colleges. Van belang zijn vooral de 
aanbevelingen over de onderwerpkeuze, reflectie op de relatie tussen RKC en raad/college, 
de doorlooptijd van onderzoek en het breder benutten van de RKC voor de kaderstellende 
rol van de raad. De conclusies en aanbevelingen van Berenschot zijn als bijlage 2 bij dit 
jaarverslag opgenomen. 
Voorjaar 2012 bekijkt  de RKC met de beide Auditcommissies hoe op basis van de aanbeve-
lingen de RKC nog effectiever kan functioneren ten behoeve van de raad. 
 
3. Wijziging verordening Rekenkamercommissie 
 
In 2011 is de verordening op de Rekenkamercommissie 2005 gewijzigd. Zowel in Brummen 
als in Voorst is de benoemingstermijn van leden van de RKC nu 4 jaar met een eenmalige 
verlengingsmogelijkheid van 4 jaar. Tot nu toe waren de termijnen onbegrensd. Verder is in 
Voorst de Gedragscode integriteit bestuurders gemeente Voorst van overeenkomstige toe-
passing verklaard op leden van de RKC. 
De gemeente Brummen heeft dat voornemen niet. 
  
4. Onderzoeksprogramma en onderzoeksprotocol 
 
Onderzoekprogramma Voorst  
Het nieuwe onderzoekprogramma vanaf 2011 heeft de RKC in februari 2011 vastgesteld. 
Vooraf is er contact geweest met het presidium over de actualisering van het programma. 
Op 21 november 2011 is de RKC te gast geweest bij de recent ingestelde Auditcommissie. 
Daar is onder andere gesproken over de volgende actualisering van het onderzoekpro-
gramma. De Auditcommissie is voortaan het forum voor afstemming tussen de onderzoeken 
van accountant, RKC en eventueel raad (het college voert geen artikel 213A onderzoeken 
meer uit). De Auditcommissie is ook het platform voor uitwisseling over het onderzoekpro-
gramma van de RKC. In een vervolggesprek is nader gesproken over het actualiseren van 
het onderzoekprogramma. Een nieuw onderzoekprogramma wordt gemaakt in het voorjaar 
van 2012. 
 
Onderzoekprogramma Brummen 
Het onderzoekprogramma vanaf 2011 heeft de RKC in maart 2011 vastgesteld na een ge-
sprek met het presidium in januari 2011. Het gesprek leidde toen niet tot nieuwe onderwer-
pen. In maart 2012 is een eerste gesprek met de nieuwe Auditcommissie van Brummen ge-
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voerd. Daarbij is ook de actualisering van het onderzoekprogramma besproken. Een nieuw 
onderzoekprogramma wordt in het voorjaar van 2012 opgesteld. 

 
Onderzoeksprotocol 
De bruikbaarheid en actualiteit van het onderzoekprotocol wordt jaarlijks bekeken. In het 
vorige verslagjaar heeft de RKC het protocol niet aangepast. Er was nu wel aanleiding een 
aantal aanpassingen te doen. 
De belangrijkste aanpassingen zijn: 

 De bestuurlijke reactie van het college wordt nu gevraagd op het moment dat een 
onderzoekrapport aan de raad wordt aangeboden en niet meer vóór het aanbieden 
aan de raad. Deze opzet past beter in de duale structuur en het rapport kan sneller 
aan de raad worden aangeboden.  

 De Auditcommissie is voor de RKC nu het primaire contact met de raad, met name 
over het onderzoekprogramma. De behandeling van de uitgebrachte rapporten is na-
tuurlijk voorbehouden aan de gemeenteraad. 

 De op proef ingevoerde volgorde in de onderzoeksrapporten waarbij conclusies en 
aanbevelingen voor in het rapport staan, is nu als standaard in het protocol opgeno-
men.  

 
Het protocol is op de website van de beide gemeenten te vinden. 
 
5.  Afgeronde onderzoeken en andere activiteiten in 2011 
 
5.1 Uitvoering onderzoeksprogramma 
 
Brummen:  Praktijkonderzoek woningbouwproject Elzenbos  
In het vorige jaarverslag is al over dit onderzoek gerapporteerd. De data in 2011: presenta-
tie aan de raad op 10 februari 2011 en raadsbehandeling op 17 februari 2011.  
De centrale onderzoekvraag luidde:  
“In hoeverre heeft de gemeente Brummen voldoende greep op het woningbouwproject El-
zenbos?” 
De raad heeft de aanbevelingen overgenomen en het college om een uitwerking gevraagd. 
Er is inmiddels een nieuwe nota Grondbeleid vastgesteld door de raad.  
 
Voorst: Onderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 
In het vorige jaarverslag is al over dit onderzoek gerapporteerd.  
De centrale onderzoekvraag luidde:  
“In hoeverre is het vastgestelde beleidsplan Wmo, met inachtneming van de financiële ka-
ders, voor de jaren 2008-2009 gerealiseerd en zijn de meet- en informatiesystemen ade-
quaat ingericht?” 
 
De data in 2011: aanbieding rapport 17 januari 2011 met een presentatie door onderzoeks-
verantwoordelijke Stef Schuijt en raadsdebat op 28 februari 2011. De raad nam daarbij de 
conclusies en aanbevelingen over. 
 
Voorst:  Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties  
De onderzoeksopzet is in oktober 2010 vastgesteld. De onderzoeksrapportage is op 31 
maart 2011 aan de gemeentesecretaris voorgelegd voor een technische reactie. Na ont-
vangst van de bestuurlijke reactie van 18 mei 2011 is het rapport op 25 mei 2011 aan de 
raad en andere belangstellenden gepresenteerd door RKC-lid Helga Witjes.  
De centrale onderzoekvraag luidde:  
 “Hoe verloopt het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties van 2007 tot 
en met 2010 ten opzichte van de verwachtingen en te opzichte van andere gemeenten, en 
welke risico’s loopt de gemeente?” 
 De raad heeft bij de behandeling op 4 juli 2011 de aanbevelingen overgenomen. 
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5.2 Niet gerealiseerde voornemens 2011 
 
Brummen 
In het najaar van 2011 zou gestart worden met een onderzoek naar de uitbestede werk-
zaamheden. Gezien de bij zowel raad als RKC bestaande behoefte om het onderzoekpro-
gramma tegen het licht te houden en vanwege de werkzaamheden voor het onderzoek naar 
“De Stand van de dienstverlening“ is dit onderzoek niet gestart. 
 
Voorst 
Het voornemen om in 2011 het Rioleringsplan te onderzoeken is niet geconcretiseerd. Prio-
riteit is gelegd bij het onderzoek “Stand van de dienstverlening”.  
 
5.3 Onderzoeken met doorloop in 2012 

 (stand per 1 april 2012) 
 
Gecombineerd onderzoek Brummen/Voorst 
In september 2011 is gestart met een gecombineerd onderzoek naar de “Stand van de 
dienstverlening”. Een onderzoeker van Brummen respectievelijk Voorst en twee leden van 
de RKC vormen het onderzoekteam. In februari 2011 zijn de bevindingen voorgelegd aan 
beide gemeentesecretarissen voor een technische reactie. In mei 2012 zullen de onderzoek-
rapporten aan de beide raden worden aangeboden en gepresenteerd. 
 
6 Overige activiteiten 
 
Kwaliteitsbevordering onderzoekers 
De RKC werkt met onderzoekers uit de kring van de beide gemeenten. Zij zijn vaak niet 
specifiek opgeleid voor het doen van onderzoek. RKC-lid Helga Witjes heeft in 2010 twee 
sessies georganiseerd voor de (potentiële) onderzoekers van beide gemeenten. Na de posi-
tieve reacties is besloten in 2011 een vervolgsessie te organiseren om de opgedane erva-
ringen met de deelnemers uit 2010 te bespreken, kennis en ervaring uit te wisselen en de 
kwaliteit te verhogen. De sessie is door Helga Witjes gehouden op 22 september. Er namen 
zeven onderzoekers deel.  
Er is stil gestaan bij het onderzoeksprotocol en de plannen van de RKC voor de aanpassin-
gen daarvan, het bestuurlijke traject en de evaluatie van de Rekenkamers door Berenschot. 
Gezien de positieve ervaringen wil de RKC de bijpraatsessie jaarlijks blijven organiseren.  
 
Presentatie aan nieuwe raadsleden 
Voor de raad van Voorst is in 2010 een presentatie gehouden om de nieuwe raadsleden bij 
te praten over taak en functie van de rekenkamercommissie. In Brummen is de presentatie 
gehouden op 10 februari 2011. 
 
7. Communicatie en contacten 
 
Raad 
Het jaarverslag 2010 van de Rekenkamercommissie is in aanwezigheid van de voorzitter 
van de Rekenkamercommissie besproken in een ronde-tafelgesprek van Voorst in mei 2011. 
De raad van Brummen heeft het jaarverslag voor kennisgeving aangenomen. 
 
Pers/algemeen 
Gelijktijdig met de aanbieding van de onderzoekrapporten is steeds een persbericht opge-
steld. Ook is op de gemeentelijke pagina in het huis-aan-huisblad en in de lokale pers aan-
dacht aan de rapporten besteed. De RKC heeft geen persconferenties gehouden.  
 
Alle documenten van de RKC zijn te raadplegen op de websites van Brummen en Voorst. De 
onderzoeksrapporten zijn ook te raadplegen op de website van de Nederlandse Vereniging 
voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en de Lokale Rekenkamer.  
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Externe contacten 
De RKC is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies 
(NVRR). De voorzitter heeft deelgenomen aan het jaarcongres van de NVRR en aan de le-
denvergaderingen.  
De voorzitter was ook dit verslagjaar lid van de groep beoordelaars voor de prijs voor het 
beste Rekenkamerrapport: de Goudvink. Deze prijs wordt toegekend door de NVRR. 
 
De Kring Oost van de NVRR die de provincies Gelderland en Overijssel omvat is in 2011 
tweemaal bijeen geweest. Onze RKC nam aan beide bijeenkomsten deel.  
 
De Algemene Rekenkamer is actief met het bevorderen van de uitwisseling van kennis en 
ervaring tussen AR, lokale en provinciale rekenkamers. In 2011 hebben twee bijeenkomsten 
plaatsgevonden. Aan een daarvan nam de RKC deel. Deze uitwisseling levert gemeenschap-
pelijke onderzoekthema’s op, zoals het jeugdbeleid, het landelijke gebied en re-integratie.  
 
8. Nevenwerkzaamheden 
 
De (neven-) werkzaamheden van de leden van de RKC worden vermeld op de website van 
beide gemeenten. 
 
9. Nadere gegevens over 2011 
 
De RKC heeft elfmaal voltallig en afwisselend in Brummen en Voorst vergaderd. De financië-
le gegevens zijn te vinden in bijlage 1.  
In 2011 is niet de gehele onderzoekscapaciteit benut. Voor het gezamenlijke onderzoek 
naar de stand van de dienstverlening doen twee leden van de RKC mee aan het feitelijk on-
derzoekswerk. Daaraan zijn geen kosten verbonden naast de vaste maandelijkse vergoe-
ding. 
In Brummen is van de 200 uur 80 uur besteed voor het onderzoek dienstverlening. Dat zijn 
de uren van de onderzoeker uit Voorst. De afrondende werkzaamheden voor het Elzenbos-
onderzoek waren al in 2010 verantwoord. 
In Voorst is van de 150 uur 90 uur besteed. Daarvan is 10 uur voor de afronding van het 
rapport Sportaccommodaties en 80 uur voor het onderzoek dienstverlening: de uren van de 
onderzoeker uit Brummen. 
De jaarlijkse bijpraatsessie voor onderzoekers wordt beschouwd als een reguliere activiteit 
van de RKC zelf. 
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Bijlage 1 
 
 
 Begroting Rekening 
   
Brummen   
   
Leden en voorzitter €               6.000 €               6.000 
Reiskosten en diversen  €                 741 
Onderzoek €             16.000 €             7.216 
   
Totaal €             22.000 €             13.957 
   
Onderzoeksuren 200 80  
   
Voorst   
   
Leden en voorzitter €               6.000  €               6.000 
Reiskosten en diversen €               1.000 580 
Onderzoek €             13.500 €             7.980 
   
Totaal €             20.500 €             14.560 
   
Onderzoeksuren 150 90 
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Bijlage 2 
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