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Jaarverslag 2019 rekenkamercommissie

Beste raads- commissie en collegeleden,
Bijgaand treft u het jaarverslag 2019 van de rekenkamercommissie aan. Hierin is tevens
opgenomen het jaarprogramma 2020. In het jaarverslag is, als inleiding op de verschillende
onderdelen van het verslag, een korte toelichting opgenomen.
Verder wil ik u graag informeren over de uitvoering van het onderzoek Participatie en
draagvlakverwerving ruimtelijke ordening.
De Rkc heeft Irene van den Bosch van het bureau Necker van Naem gecontracteerd om samen
met de Rkc het onderzoek uit te voeren.
In het onderzoek worden vier casussen geanalyseerd: Geelkerkenkamp, Tuin Lage Oorsprong,
Dorresteinplantsoen en Wolfheze 2017. Deze casussen zijn in overleg met u en de ambtelijke
organisatie gekozen. Gekeken is daarbij naar casussen waarbij de participatie goed is verlopen
volgens betrokken en naar casussen waarbij het proces op enige kritiek heeft geleid.
Van de organisatie hebben wij alle medewerking gekregen bij de aanlevering van de
documentatie. Ook bij aanvullende vragen verloopt de communicatie met de organisatie goed.
De status van het onderzoek:
 De documentatie is doorgenomen en de eerste aanzet voor de verwerking van de
gegevens is uitgevoerd;
 Er heeft een aantal interviews inmiddels plaatsgevonden met;
- twee ambtenaren;
- Dorpsbelang Wolfheze;
- de wethouder;
- enkele raads- en commissieleden;
 Er worden nog gesprekken gepland met raads- en commissieleden van fracties die nog
niet geïnterviewd zijn;
 Gesprek met de vereniging Vijf Dorpen In Het Groen staat gepland;
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Het is verder bedoeling om met enkele omwonenden/direct betrokkenen
groepsgesprekken te plannen. Vanwege de maatregelen rondom het corona virus
worden hiervoor in de plaats individuele gesprekken, telefonisch of online, met enkele
betrokkenen gepland. Met enkelen is contact gezocht wat nog niet heeft geleid tot een
afspraak;
In de laatste fase gaan we nog enkele gesprekken plannen met het oog op de toekomst:
de introductie van de Omgevingswet.

Rond de zomer hopen wij het onderzoek af te ronden, zodat hoor en wederhoor kan
plaatsvinden in augustus / september. Het eindrapport hopen we dan ter bespreking aan te
bieden voor de raadscyclus van oktober.
De rekenkamercommissie heeft inmiddels stappen gezet om de werkdocumenten van de Rkc te
actualiseren en aanpassen. Het gaat dan om het onderzoeksprotocol, het reglement van orde
en de verordening op de rekenkamer(commissie). We zijn hierbij mede in afwachting van de
wetgeving rondom de Wet versterking decentrale rekenkamers. In elk geval wil de Rkc op korte
termijn het aangepaste onderzoeksprotocol ter informatie voorleggen aan de
rekeningcommissie.
Tot slot kan ik u melden dat wij een vooronderzoek hebben uitgevoerd naar
accommodatiebeleid van de gemeente Renkum. U ontvangt hierover binnenkort een raadsbrief.
Namens de rekenkamercommissie vertrouw ik erop u naar tevredenheid te hebben
geïnformeerd. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u altijd rechtstreeks of via de
griffie contact met ons opnemen.
Vriendelijke groet,

Daan Nijland
Voorzitter rekenkamercommissie
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