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Rekenkamercommissie aan
het werk

I n de Gemeentewet is gereSamenstelling en taken Rekenkamercommissie Overbetuwe
geld dat elke gemeente in
Nederland een Rekenkamer
of een Rekenkamercommissie heeft. Het verschil

De RKC biedt de raad een extra handvat in zijn controlerende taak.
Daarvoor voert de RKC onderzoek uit, waarbij antwoord wordt gezocht
op vragen zoals: zijn de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt? Zijn
de voorbereiding en de uitvoering van het beleid efficiënt verlopen? Welke verbeteringen zijn nodig om de doeltreffendheid te vergroten? In de
onderzoeken wordt meestal teruggekeken in het verleden met de bedoeling te leren voor de toekomst.

zit o.a. in de samenstelling.
De Rekenkamercommissie
Overbetuwe (RKC) bestaat uit
een externe voorzitter, twee
externe leden en twee raadsleden. De leden zijn benoemd
door de gemeenteraad. De
rekenkamercommissie wordt
ondersteund door een secretaris/onderzoeker.

In deze (eerste) Nieuwsbrief
leest u wat de Rekenkamercommissie binnen de gemeente
Overbetuwe doet en hoe zij
haar werk uitvoert.

Van links naar rechts: Richard Beune (raadslid), Ed Masselink, Jelly
Smink (externe leden), Annette Corzilius (secretaris/onderzoeker), Frits
van Vugt (voorzitter), Dimitri Horsthuis-Tangelder (burgerlid van de raad).
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Graag uw tips en suggesties voor onderzoek
De rekenkamercommissie staat altijd open voor tips
en suggesties van inwoners voor het verrichten van
onderzoek. Deze kunt u via de website aan de rekenkamercommissie melden of mailen naar de secretaris
Annette Corzilius (a.corzilius@overbetuwe.nl). Suggesties voor het onderzoeksprogramma 2016 moeten
vóór 23 januari 2016 bij de rekenkamercommissie
binnen zijn.

Publicaties van de Rekenkamercommissie
De onderzoeken van de rekenkamercommissie zijn
te raadplegen op de gemeentelijke website, onder
Rekenkamer (http://www.raadoverbetuwe.nl/Rekenkamer). Vanaf 2006 zijn de volgende rapporten gepubliceerd:
• Quick scan handhaving monumenten (2015)
• Grip van de raad op verbonden partijen (2015)
• Rekenkamerbrief over Transformatieprogramma
en -agenda in het sociaal domein (2015)
• Kostendekkendheid tarieven riool- en afvalstoffenheffing (2014)

Onderzoek naar Grip van de raad op verbonden partijen
Het rapport Grip van de raad op verbonden partijen
heeft de rekenkamercommissie op 27 oktober jl.
vastgesteld. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke
of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente
een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In

GRIP VAN DE RAAD OP
VERBONDEN PARTIJEN

Rekenkamercommissie Overbetuwe 2014

Overbetuwe, 27 oktober 2015

• Zorgen om de dag van morgen? Onderzoek naar
de decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ
(2014)
• Handhavingsbeleid Ruimtelijke Regelgeving (2013)
• Onderzoek naar bedrijventerreinen (2012)
• Brief quick-scan begrotingswijzigingen (maart
2012)
• Brief over onderzoek jaarstukken van 2011 (2012)
• De gemeenteraad aan het roer! (2010) Onderzoek
naar sturing van grote projecten in de gemeente
Overbetuwe.
• Afhandeling bezwaarschriften gemeente Overbetuwe (2009)
• Digitale Dienstverlening van gemeente Overbetuwe (2008)
• Onderzoek jaarstukken 2005 (2007)
• ‘Goed geïnformeerd?’ Onderzoek naar de informatieplicht van het college aan de raad (2006)
• ‘Goed geïnformeerd?’ Onderzoek naar de informatieplicht van het college aan de raad (2006)

het onderzoek heeft de rekenkamercommissie zich
vooral gericht op samenwerkingsverbanden waar de
gemeenten deel van uitmaakt. Onderzocht is hoe
aansturing door en controle vanuit de gemeenteraad
al dan niet werkt. Rode draden uit andere onderzoeken zijn: te weinig aandacht voor het toezicht vanuit
gemeenten, ontbreken van een inhoudelijke visie
op de verbonden partij en op de aansluiting van de
uitvoering door de verbonden partij. Uit een eigen
verdiepende studie naar de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf (sociale werkvoorziening) bleek dat
de raad vooral gelet heeft op de financiële resultaten,
maar veel minder op de (inhoudelijke) uitvoering van
de taken. De rekenkamercommissie concludeert dat
lokale autonomie schuurt met regionale samenwerking. Zij doet enkele aanbevelingen hoe je daar als
gemeente(raad) toch grip op kunt houden.
“Door de ontwikkelingen In het sociaal domein zie je
dat de regionale samenwerking belangrijker wordt.
Maar hoe borg je dan de democratische legitimiteit?
De conclusies van de Rekenkamercommissie over
Presikhaaf zijn herkenbaar. Er zijn nog voldoende
slagen te maken om de governance te verbeteren.
Rondom Presikhaaf en de participatiewet vinden momenteel veel veranderingen plaats. De aanbevelingen
van de Rekenkamercommissie zijn nuttig om in dit
proces mee te nemen.”
Liselot Roeling, Senior beleidsmedewerker Ontwikkeling
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Quick scan naar handhaving monumenten
Omdat er vanuit enkele raadsfracties zorgen waren
over de vraag wat de gemeente kan doen om verloedering van monumentale panden te voorkomen, heeft
de rekenkamercommissie daarover een quick scan

Quick Scan Handhaving
Monumenten

Rekenkamercommissie Overbetuwe 2015

Overbetuwe, 27 oktober 2015

Vervolgonderzoek naar invoering jeugdwet en
nieuwe Wmo
De Rekenkamercommissie heeft in oktober
2014 het onderzoek ‘Zorgen voor de dag van
morgen?’uitgebracht. Daarin ging zij in op de wijze
waarop de gemeente Overbetuwe de decentralisatie
van de jeugdzorg en nieuwe Wmo-taken heeft aangepakt. In het rapport is een groot aantal aanbevelingen
voor de transformatiefase in het sociaal domein geformuleerd. De gemeenteraad heeft vervolgens ingestemd met deze aanbevelingen. Als vervolg daarop
bracht de rekenkamercommissie in februari 2015 een
rekenkamerbrief uit, waarin dieper werd ingegaan
op het transformatieprogramma van het college van
B&W. In deze brief maakte de rekenkamercommissie
ook opmerkingen over de in ontwikkeling zijnde sociale monitor.
De rekenkamercommissie is eind 2015 een vervolgonderzoek gestart naar de implementatie van de
aanbevelingen uit haar eerdere rapport: hoe staat de
invoering van de lokale (jeugd-)zorg er thans voor? Er
zal worden ingegaan op de toegang tot de zorg, de
kaderstellende en controlerende rol van de raad, de
financiële consequenties en de regionale samenwerking.

gedaan. Deze is begin november 2015 aan de raad
aangeboden.
In de gemeente Overbetuwe zijn 71 panden aangewezen als rijksmonumenten en er zijn nog eens 201
gemeentelijke monumenten. Dergelijke panden worden wettelijk beschermd tegen sloop, aantasting en
ontsiering. Het is aan de gemeente om daar toezicht
op te houden. Onderzocht is welke instrumenten de
gemeente heeft in het voorkomen van verloedering
van monumenten en bij het optreden daartegen.
Daarbij is ingezoomd op twee gemeentelijke monumenten.
1. Rijksweg Zuid 1, 3,5 betreft een vrijstaand monumentaal woonhuis dat onderdeel is van een nieuwbouwproject waarbij alleen de gevel van de huidige
woning zou worden behouden.
2. Het pand Rijzenburg is een monumentale boerderij
met een losstaande schuur, die in de loop der tijd
sterk is vervallen. Voor beide casussen is nagegaan hoe de gemeente te werk is gegaan.
De quick scan sluit af met aanbevelingen over het
prioriteren van handhaving en toezicht met betrekking
tot monumenten. De rekenkamercommissie adviseert
de raad om een fundamenteel debat te voeren over
de criteria die de gemeente wil hanteren bij vergunningverlening voor veranderingen aan een monumentaal pand.
Lopend onderzoek naar de programmabegroting
De Rekenkamercommissie is in najaar 2015 gestart
met een onderzoek naar de systematiek van de programmabegroting 2016 in relatie tot de andere planning & control instrumenten van de gemeente. Er zal
met name worden onderzocht in hoeverre de zogenaamde w-vragen (wat wil de gemeente bereiken, wat
gaat ze daarvoor doen en wat gaat dat kosten?) duidelijk worden beantwoord. De rekenkamercommissie
zal daarbij een relatie leggen met eerdere begrotingen
en jaarverantwoordingen. Daarmee hoopt de raad
zicht te geven op de vraag in hoeverre de begrotingsinformatie consistent is en te volgen voor de raad.

“De analyses van de Rekenkamercommissie over de
transities in het sociale domein en de inbreng vanuit
de praktijk in rondetafel-gesprekken hebben de raad
concrete handvatten gegeven om naar de toekomst
toe zijn rol te pakken en bij te dragen aan een beter
resultaat voor de burgers.”
Aad Noordermeer, raadslid
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Positie raadsleden in Rekenkamercommissies ter discussie
Minister Plasterk wil veranderingen bij lokale Rekenkamercommissies doorvoeren. Met name ziet hij geen
plaats meer voor raadsleden in de RKC. Op dit voornemen hebben al veel lokale Rekenkamers negatief
gereageerd, met name de zogenaamde gemengde
Rekenkamers, met zowel gemeenteraden en externe
leden als raadsleden (net als in Overbetuwe het geval
is). Bijna 1/3 deel van de Rekenkamercommissies in

Nederland is gemengd van samenstelling.
De gemeenteraad van Overbetuwe heeft op 1 december jl. een motie aangenomen waarin minister Plasterk wordt opgeroepen om af te zien van het schrappen van de mogelijkheid voor gemeenteraden om ook
raadsleden tot lid te benoemen. De Rekenkamercommissie van Overbetuwe is het eens met deze oproep.
De Tweede Kamer buigt zich momenteel over het plan
van Plasterk, de uitkomst is nog ongewis.

Lokale Lastenmeter
Eind vorig jaar ontving de Rekenkamercommissie
Overbetuwe de vraag van de Rekenkamer Nijmegen
om mee te doen met de verdere uitwerking van de
Lokale lastenmeter. De Lokale lastenmeter is een
rekenprogramma op de gemeentelijke website, waarmee inwoners en bedrijven eenvoudig kunnen berekenen hoeveel gemeentelijke belasting zij betalen. Met
de Lokale lastenmeter wordt inzicht gegeven in de
opbouw van het belastingbedrag. Naast een deel voor
inwoners en bedrijven, is een raadsdeel ontwikkeld,
waarmee raadsleden de belastingen kunnen verhogen of verlagen, zodat zij kunnen zien wat de effecten
daarvan zijn. Wie gaat er meer en wie minder belasting betalen? De gemeente Nijmegen heeft de Lokale
Lastenmeter vorig jaar op haar website geplaatst. U
kunt deze uitproberen op: nijmegen.lokalelastenmeter.
nl (dus zonder www!).

Het toepassen van de Lokale lastenmeter in Overbetuwe leek de Rekenkamercommissie een prima
gedachte. Zij vond echter dat het meer op de weg
van de raad en/of het college lag om het instrument
over te nemen. Zij heeft daarom de uitnodiging van de
Rekenkamer Nijmegen besproken met de auditcommissie en de portefeuillehouder. De portefeuillehouder
heeft besloten om de lastenmeter ook in Overbetuwe
toe te passen, net als de gemeenten Deventer, Hollands Kroon, Landgraaf, Lingewaard en Tilburg, die
inmiddels allemaal online zijn. De Overbetuwse versie
gaat online als de belastingaanslagen 2016 de deur
uitgaan. Dit is een versie waarin inwoners en bedrijven kunnen berekenen hoe hun belastingaanslag
is opgebouwd. In de Overbetuwse versie wordt het
raadsdeel vooralsnog niet opgenomen.

