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BRUMMEN-VOORST

De rekenkamercommissie controleert anderen en heeft ook zelf behoefte inzicht te bieden in
hoe zij in 2017 haar werk heeft uitgevoerd. In dit jaar verslag geven we inzicht in onze
activiteiten en leggen we verantwoording af over de besteding van het onderzoeksbudget. 

  
In aanvulling daarop lichten we ook de onderzoeksplannen voor 2018 toe.
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SAMENSTELLING01

 
Gelijktijdig met het afscheid werd Marjolein Quené formeel als
nieuw lid benoemd. De rekenkamercommissie is blij met de
brede ervaring die Marjolein inbrengt. 

  
Door de soepel verlopen sollicitatie- en benoemingsprocedure is
de rekenkamercommissie in 2017 steeds op volle sterkte
gebleven.

 

AFSCHEID EN WELKOM
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Na vijf actieve en productieve jaren besloot Frida Disselhorst om - zoals zij
het zelf omschreef - aan haar 'derde leven' te beginnen. Op 6 februari 2017
nam Frida afscheid van de gemeenteraad in Voorst en op 23 februari 2017
van de gemeenteraad van Brummen. Kenmerkend voor de enorme trouw
en inzet van Frida bleef ze zich tot voorbij haar formele benoemingsperiode
van 1 maart 2017 voor de rekenkamercommissie inzetten. Bij het afscheid
vielen haar bij monde van de burgmeesters en de rekenkamercommissies
dan ook terecht warme woorden ten deel. 

 

"Als 'critical friend' van de gemeenteraad is
voor de rekenkamercommissie zowel het

tonen van betrokkenheid als onafhankelijke
oordeelsvorming belangrijk" 

 
Carlo van Dijk

 

CRITICAL FRIEND
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Dagbesteding en zingeving zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Voor
ouderen om zo lang mogelijk vitaal te blijven.  Voor volwassenen met een
beperking om een zinvolle plaats in de samenleving te vinden. De
gemeente regelt via de Wet maatschappelijke ondersteuning de 
indicatiestelling tot de dagbesteding zorg. Het onderzoek van de 
rekenkamercommissie laat zien dat de gemeente dat zorgvuldig doet en
het beschikbare budget doelmatig inzet, In samenwerking met de
zorgaanbieders groeit een breder aanbod voor dagbestedingsvormen. Wil
het systeem houdbaar blijven, dan liggen er voor de toekomst belangrijke
opgaven in de sfeer van preventie en de ondersteuning van vrijwilligers en
mantelzorgers.

  
In de vergadering van 18 december 2017 toonde de Raad zich blij met het
onderzoek en nam de conclusies en aanbevelingen met algemene
stemmen over.

 

DAGBESTEDING
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“Winst van het onderzoek naar dagbesteding in Voorst is
zeker dat de Raad beter inzicht heeft in de uitvoering van

het Wmo-beleid specifiek voor de dagbesteding. Maar
minstens zo waardevol is het signaal, dat de inwoners van

Voorst gezamenlijk - ook zonder bemoeienis van de
gemeente - een zorgzame samenleving vormen.”

  
Herman van den Broek

 

ZORGZAME SAMENLEVING
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De rekenkamercommissie heeft in 2017 de werkgroep
Vernieuwing op afstand gevolgd, die met de
aanbevelingen uit het rapport over Burgerparticipatie
uit 2016 aan de slag is gegaan. 

  
Daarnaast is met de auditcommissie gesproken over de
opzet van het onderzoek naar Duurzaamheid, dat in het
najaar van 2017 is gestart.

  

BURGERPARTICIPATIE & DUURZAAMHEID
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“Wat heel plezierig is, is de grote 
betrokkenheid van de raadsleden bij het werk van de

rekenkamercommissie én de grote betrokkenheid van
de inwoners bij de gemeenteraad. De

rekenkamercommissie kan alleen maar een zinvolle
bijdrage leveren als het werk van de

rekenkamercommissie ook goed gevolgd wordt. Dat is
in Brummen en Voorst zeker het geval.”  

  
Marjolein Quené

 

BETROKKENHEID
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In november 2017 was er een nationale spotdag van de Nederlandse Vereniging van
Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en de Algemene Rekenkamer. Het
thema was ‘de burger als armchair-auditor’ (controleur vanuit de leunstoel). De
rekenkamercommissie Brummen-Voorst heeft hier zijn eigen invulling aangegeven door
een elektronische enquête onder de deelnemers van de cursussen ‘Politiek Actief voor
inwoners’ en twee groepsinterviews te houden. 

  
De deelnemers wilden – net zoals elders in Nederland – graag of heel graag weten hoe de
gemeente het geld besteedt en wat de gemeente er mee bereikt. Men is vooral in de
onderwerpen zorg, veiligheid en beheer en onderhoud geïnteresseerd. 

  
De rekenkamercommissie vond met name de groepsinterviews nuttig om te zien welke
vragen onder burgers leven. Dat zijn vooral vragen over de eigen leefomgeving, verkeer en
duurzaamheid. De deelnemers stellen daarnaast vooral persoonlijk contact en het
aanspreekbaar zijn van raadsleden en bestuurders heel erg op prijs. 

 

SPOTDAG NVRR
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"Het Position Paper heeft er voor gezorgd dat
de rol van de rekenkamercommissie

veranderd is. Voor mij als secretaris een
interessante en mooie ontwikkeling" 

 
Marisan Noordermeer

 

MOOIE ONTWIKKELING
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In 2017 was de rekenkamercommissie bij 44
activiteiten aanwezig. 

  
Een kwart daarvan betrof de reguliere
vergaderingen. 

  
Ongeveer 1 op de 5 activiteiten betrof
bijeenkomsten met raadsleden. Dit was
minder dan in 2016, toen vooral vanwege de
onderzoek naar Burgerparticipatie
(Brummen) en Monitoring Sociaal Domein
(Voorst) vaak is overlegd

  
Overige bijeenkomsten zijn divers, onder
meer gesprekken en interviews met de
ambtelijke organisatie en werkbezoeken. 
 
Minder vergaderen en meer interactie met
raad en andere betrokkenen past helemaal
in de visie van de rekenkamercommissie.

 

BIJEENKOMSTEN 2017
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Vergaderingen (25%) Bijeenkomst met raad(sleden) (20.45%)

Overige (54.55%)

HOE IS HET BUDGET BESTEED in 2017?
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2017
 

Brummen (22.000 EUR)

Extern onderzoek (29.49%)

Lidmaatschappen & congressen (1.70%)

Vacatiegeld rekenkamerleden (44.92%) Reiskosten (3.50%)

Overig (0.65%) Onderbenutting (19.74%)

Voorst (21.230 EUR)

Extern onderzoek (21.46%)

Lidmaatschappen & congressen (1.80%)

Vacatiegeld rekenkamerleden (47.42%) Reiskosten (3.25%)

Onderbenutting (26.08%)

Gevolg van de werkwijze zoals beschreven in het Position Paper is dat er veel werk
verzet is door de leden zelf. Op grond hiervan hebben de raden in besloten de
vergoeding voor de rekenkamerleden te verhogen. Deze vormt hierdoor in 2017 de
grootste uitgavenpost. Zowel in Brummen als Voorst is er voor gekozen een deel van
het onderzoek uit te besteden, met nauwe begeleiding vanuit de
rekenkamercommissie. In beide gemeenten is uiteindelijk niet het hele budget
uitgegeven. De onderbenutting valt zowel in de gemeente Brummen als Voorst vrij ten
gunste van de Algemene Middelen.

 

In dit jaarverslag combineren we de verantwoording over 2017 met de aankondiging van 
de plannen voor 2018. In 2018 worden een aantal onderzoeken afgerond en zowel 
in Brummen als Voorst wordt met één nieuw groot onderwerp begonnen. Verder is 
de rekenkamercommissie van plan in een korte brief de schuldhulpverlening in 
kaart te brengen. Daarnaast houden we ruimte om aandacht te kunnen besteden aan 
een actueel onderwerp.

 

JAARPLAN 2018
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De rekenkamercommissie is bevoegd om zelf haar
onderzoeksagenda vast te stellen. Naar goed
gebruik is ook bij de planning voor 2018 overleg
gevoerd met de auditcommissie van Brummen en
vertegenwoordigers van alle fracties in Voorst. De
onderzoeksplanning is mede gebaseerd op de
inbreng tijdens die gesprekken. 

 

UITGANGSPUNTEN BIJ ONDERZOEKEN
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In goed overleg

 
De rekenkamercommissie wil
snel kunnen inspelen op actuele
ontwikkelingen. 

  
Daarom wordt vaker gebruik
gemaakt van het instrument
'rekenkamerbrief': een analyse
van een thema dat lokaal of
nationaal speelt, dat in de vorm
van een korte notitie aan de raad
wordt aangeboden.

  
Dit kan consequenties hebben
voor de start of doorlooptijd van
lopende onderzoeken.

 

Wendbaar
 

Kenmerkend aan deze rekenkamercommissie is de ambitie om de raad naast controlerende
onderzoeken ook te ondersteunen aan de voorkant of in het begin van beleidsprocessen.
Ook in 2018 blijft dat het geval.

 

Criteria
 

Ook vooruitkijken
 

Bij de keuze hanteert de rekenkamercommissie
altijd de volgende criteria:

  
- Het onderwerp is van belang voor de burger 

 - Het onderwerp is van belang voor de raad 
 - Het onderwerp is van voldoende financieel belang

  
Daarnaast houden we rekening met de actualiteit
en spreiding van onderwerpen ten opzichte
van eerdere onderzoeken

 

VS
Afronding van het
onderzoek naar
duurzaamheid als 
grondhouding van de
gemeente

  
Afronding van de
deelname aan de
landelijke spotdag  ‘de
burger als leunstoel-
controleur’

  
Rekenkamerbrief over
schuldhulpverlening

  
Start van een ‘groot’
onderzoek naar
dagbesteding 
óf naar risicobeheersing
in de jeugdzorg. 

 

ONDERZOEKEN IN 2018
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Afronding van de
deelname aan de
landelijke spotdag ‘de 
burger als leunstoel-
controleur’

  
Rekenkamerbrief over
schuldhulpverlening

  
Start van het onderzoek
naar de vitaliteit van de
kernen

 

"Onafhankelijk Objectief Onderzoek
 met passie verricht voor een helder zicht" 

 
Dini Vriezekolk

 

3xO
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Brummen 
 
Post  
Telefoon  
E-mail 
Website

CONTACT16

 

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

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

Voorst 
 
Post  
Telefoon  
E-mail 
Website


