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Missie
•
•
•
•

Ondersteunen gemeenteraad door uitvoeren
onderzoek en geven van advies.
Bijdragen aan inzichten actuele onderwerpen met
impact voor bestuur, organisatie en inwoners.
Onafhankelijk en zorgvuldig.
Toekomstgericht: vergroten inzicht en leren van het
verleden.

Het jaar in beeld

Het jaar 2019 is voor de
Rekenkamercommissie
bijzonder geweest. De
termijnen van alle drie de leden
lopen halverwege het jaar af. In
het coalitieakkoord is
opgenomen dat de werkwijze
van de Rkc deze raadsperiode
geëvalueerd wordt. Deze
evaluatie is in de
raadsvergadering van juni
besproken. Tot die tijd staan de
werkzaamheden van de Rkc op
een laag pitje. Uiteindelijk leidt
de evaluatie tot herbenoeming
van alle drie de leden. Zij krijgen
de opdracht mee de Rkc voor te
bereiden op de toekomst: in
structuur, in visie en wat betreft
formele inbedding (verordening
en eigen documentatie). Deze
opdracht is met volle
overtuiging aangenomen. De
eerste gedachten over
aanpassingen staan op papier.
Gewacht wordt nog op de
invoering van nieuwe
wetgevingen ten aanzien van de
rekenkamers die aanstaande is.

Afgeronde onderzoeken

WMO in beeld
Hoofdvraag:
Hoe is het vastgestelde beleid
rond de Wet maatschappelijke
ondersteuning geïmplementeerd
en hoe wordt het uitgevoerd in
de gemeente Renkum? Op welke
wijze kan de gemeenteraad
hierin sturen?
Conclusie:
1. Renkum transformeert (het
is nog niet afgerond);
2. Onvoldoende systematische
evaluatie van de doelen van
het Wmo-beleid;
3. De kaderstellende en
controlerende rol van de
gemeenteraad ten aanzien
van het Wmo-beleid is
beperkt.
Aanbeveling:
Kern van de aanbevelingen: start
met opgave gericht werken.

Onderhanden onderzoek

Communicatie en
afstemmingen

Vooronderzoeken
•

De Connectie:
Gesprekken met Rkc’s
Arnhem en Rheden
gevoerd. Uiteindelijk
besloten om op dit
moment geen
onderzoek uit te voeren
naar De Connectie.
Reden: Onderzoek Rkc’s
zal naar verwachting
geen nieuwe inzichten
t.o.v. meest recente
onderzoeken
opleveren.

P-budget
Informatie is verzameld en
gesprekken gevoerd.
Onderzoek wordt via een
brief gerapporteerd.
Accommodatiebeleid
Moeilijk om de juiste en
relevante informatie boven
tafel te krijgen. Beeld op dit
moment is dat onderzoek
geen meerwaarde voor de
raad gaat opleveren. De Rkc
is terughoudend wat
betreft het uitvoeren van
het definitieve onderzoek.
Uiteraard krijgt de raad
hiervan een
terugkoppeling.

Financiën 2019
Budget:
€ 40.000
Realisatie: € 30.800
Toelichting: Door de onzekerheid omtrent de toekomst van de Rkc
hebben onderzoekswerkzaamheden lang op een laag pitje gestaan.
Hierdoor is een overschot ontstaan van € 9.200,-.

•
•
•

•

Afstemming fracties;
Rekeningcommissie
t.b.v. evaluatie
Persbericht en
persmoment
onderzoek WMO;
Afstemming RKC’s
Rheden en Arnhem.

Jaarprogramma 2020
•

Participatie RO
trajecten.

•

Procesgang
ontwikkelen websites
sociaal domein

NB:
Afstemmingsoverleg met
auditor, concern controller,
accountant en
rekeningcommissie heeft
niet plaatsgevonden
vanwege de wisseling van
de accountant.

Financiën 2020
Budget:

€ 40.000

