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ONDERZOEKSPROGRAMMA 2008
Rekenkamercommissie Gemeente Renkum
1. Inleiding
Vanaf 1 januari 2006 beschikt uw raad over een eigen Rekenkamercommissie.
De Rekenkamercommissie speelt een belangrijke rol, waar het de controlerende taak van de
gemeenteraad betreft. Zij heeft een taak bij de beoordeling van het gemeentelijke beleid.
In de gemeente Renkum is gekozen voor een Rekenkamerfunctie, waarin naast drie
externen, twee raadsleden zitting hebben in een commissie. De Rekenkamercommissie doet
onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het
College van B&W gevoerde bestuur. De onderzoeken van de Rekenkamercommissie geven
antwoord op de vraag of en in hoeverre gestelde doelen behaald zijn. Naast versterking van
de controlefunctie van de gemeenteraad, moet dit uiteindelijk leiden tot een grotere
transparantie van het gevoerde beleid voor de burgers. De raad kan de onderzoeken
gebruiken voor zijn controlerende én kaderstellende rol.
Samenstelling van de Rekenkamercommissie april 2006
Vanaf april 2006 functioneert de Rekenkamercommissie in haar definitieve samenstelling
voor de raadsperiode 2006 – 2010. Naast twee raadsleden zijn er drie externe leden
benoemd, waaronder de voorzitter. Dit zijn dhr. F. W. van Aggelen (voorzitter), dhr. J. H.
Woldring (lid) en mw. J. C. M. de Boer - Bijl (lid) en de raadsleden de heren A. J. Leeuwis en T.
T. M. G. Erkens.
Bevoegdheden
In de Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Renkum 2006 zijn regels gesteld
voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. De Rekenkamercommissie heeft daarnaast
een protocol opgesteld om haar werkwijze nader af te bakenen en inzichtelijk te maken voor
derden. Dit protocol is als bijlage bij het onderzoeksprogramma gevoegd.
De Rekenkamercommissie gemeente Renkum heeft de bevoegdheid onderzoek te verrichten
naar de
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de gemeente Renkum en
verwante organen gevoerde bestuur en beleid. Doelmatigheid kan zowel betrekking hebben
op de organisatie als het beleid.
De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie, die zelf kan bepalen welke
onderzoeken zij gaat verrichten. De Rekenkamercommissie van Renkum heeft in haar
reglement opgenomen dat zij elk jaar een onderzoeksprogramma opstelt, waarin de
geplande onderzoeken staan beschreven en waarin de onderwerpenselectieprocedure is
opgenomen. Dit onderzoeksprogramma wordt ter kennisgeving aangeboden aan de raad.
Voor u ligt het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie van de gemeente
Renkum voor 2007.
Totstandkoming onderzoeksprogramma
In het onderzoeksprotocol van de Rekenkamercommissie staat de totstandkoming van het
onderzoeksprogramma beschreven. O.a. wordt daarin de mogelijkheid beschreven dat de
raad de Rekenkamercommissie kan verzoeken bepaalde onderwerpen nader te onderzoeken.
De Rekenkamercommissie heeft voor het onderzoeksprogramma van 2008 de raad evenals
in 2007 uitgenodigd te komen met voorstellen voor onderwerpen. Hiertoe is de voorzitter in
de commissie Bedrijvigheid van 14 november 2007 geweest.
Op de oproep van de voorzitter van de RkC in deze commissie om eventuele ander
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onderzoeksonderwerpen voor de RkC aan te dragen, dan de voorzitter toen naar voren heeft
gebracht, is één reactie binnengekomen en wel van de D66 fractie. De fractie stelde voor om
de RkC te laten onderzoeken hoe de Gemeente Renkum in vergelijking met andere
gemeentes een middenpositie kan bereiken qua uitgaven per burger en toch een acceptabel
voorzieningenniveau te handhaven voor zijn burgers ?
Evenals vorig jaar heeft de Rekenkamercommissie bij haar werkzaamheden nog niet de
inwoners van de gemeente Renkum ingeschakeld. De Rekenkamercommissie merkt op, dat
het fenomeen Rekenkamerfunctie nog niet leeft in de gemeente Renkum. Het jaar 2007 werd
gekenmerkt door een wat stroeve informatievoorziening en stond in het teken van het wat
grotere onderzoek naar de afkoppeling van het hemelwater.
Het streven van de Rekenkamercommissie zal het komende jaar wederom gericht zijn op het
verkrijgen van meer bekendheid bij de inwoners van de gemeente.
De Rekenkamercommissie heeft dit in 2007 gedaan door
- burgers te vragen een bijdrage te leveren aan het onderzoek afkoppelen hemelwater;
- te zorgen voor leesbare rapporten of samenvattingen daarvan zonder nodeloos
vakjargon; en
- meer aandacht te besteden aan externe communicatie (persgesprekken).
Ook in 2008 wil de RKC aandacht besteden aan de communicatie met burgers, bijvoorbeeld
wanneer een onderzoek wordt gedaan naar alternerend inzamelen van huisvuil.
In 2008 zullen burgers in de gelegenheid worden gesteld zelf onderzoeksonderwerpen aan te
dragen, die geschikt zijn voor kortdurende onderzoeken (quick scans of benchmarks).
Leeswijzer
De opzet van het jaarprogramma 2008 volgt in grote lijnen de opzet van het programma van
2006 en 2007.
In hoofdstuk 2 leest u welke selectiemethode is gehanteerd om te komen tot een
onderwerpkeuze. Deze selectiemethode vindt u ook terug in het onderzoeksprotocol.
In hoofdstuk 3 wordt een overzicht van de onderzoeksonderwerpen voor 2008 gepresenteerd
van de door de leden van de Rekenkamercommissie geïnventariseerde onderwerpen.
Hoofdstuk 4 gaat in op de wijze waarop de Rekenkamercommissie de onderwerpen heeft
gewogen. Tevens wordt hier de longlist gepresenteerd van onderwerpen die wellicht op een
later tijdstip voor onderzoek door de Rekenkamercommissie in aanmerking komen.
Afgezet tegen de inschatting van het tijdsbeslag, de vereiste inzet van onderzoekscapaciteit
en de beschikbare middelen van de Rekenkamercommissie wordt in hoofdstuk 5 het
definitieve onderzoeksprogramma gepresenteerd.
Hoofdstuk 6 geeft een doorkijkje naar mogelijke onderzoeksonderwerpen van de
Rekenkamercommissie voor het jaar 2009 of later.
Uitvoering programma
De Rekenkamercommissie wil met de uitvoering van het onderzoeksprogramma, invulling
geven aan haar taken. Taken die vooral zijn gericht op het verbeteren van het gemeentelijk
handelen, in het bijzonder gericht op de doelgerichtheid en doelmatigheid van de
gemeentelijke organisatie. Verder wil de Rekenkamercommissie bijdragen aan het versterken
van de rol van de raad en de publieke verantwoording van de raad vergroten.
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2. Het selectieproces van onderzoeksonderwerpen
De selectie van potentieel interessante onderzoeksonderwerpen.
Zoals hiervoor al vermeld heeft de Rekenkamercommissie de raad gevraagd om
onderwerpen aan te dragen die voor onderzoek in aanmerking zouden komen. Verder
stonden er in het onderzoeksprogramma van 2007 al diverse onderwerpen genoemd die in
2008 zouden kunnen worden opgepakt.
De voorzitter van de RkC heeft in de commissie bedrijvigheid van 14 november 2007 de
stand van zaken van de lopende onderzoeken toegelicht, een terugblik gegeven op de door
de RkC verrichte werkzaamheden en de voorlopige suggesties van de RkC voor haar
onderzoeksprogramma 2008 naar voren gebracht. Daarbij is gebleken dat er voor de nieuwe
onderzoeksonderwerpen “inhuur/uitbesteden” en “grondbedrijfprojecten” draagvlak bestaat
bij de commissie.
Ook heeft de voorzitter van de RkC toen gevraagd om suggesties vanuit de raad voor andere
onderzoeksonderwerpen. Daarop heeft de fractie van D66 het vraagstuk aangedragen, hoe
de Gemeente Renkum in vergelijking met andere gemeentes een middenpositie kan bereiken
wat betreft uitgaven per burger en toch een acceptabel voorzieningen niveau kan handhaven
voor zijn burgers ?
Vervolg
In de vergaderingen van 7 november en 13 december 2007 heeft de Rekenkamercommissie
gebrainstormd over de geïnventariseerde onderwerpen voor 2008.
De uitkomst hiervan is de longlist die in hoofdstuk 3 is gepresenteerd. Op 13 december 2007
heeft de Rekenkamercommissie het onderzoeksplan in concept vastgesteld. In deze
vergadering is ook bepaald hoe de onderzoeken worden uitgevoerd en hoe de
werkzaamheden onder de commissieleden worden verdeeld. Op 24 januari 2008 heeft de
Rekenkamercommissie het onderzoeksplan 2008 definitief vastgesteld.
Het onderzoeksprogramma 2008 zal op de lijst van ingekomen stukken van de raad van
maart 2008 worden geplaatst ter kennisname. Indien vervolgens de raad of een raadslid hier
om vraagt, kan het in de commissie Bedrijvigheid worden besproken.
Het onderzoeksprogramma 2008 zal in afschrift gaan naar het college en de
gemeentesecretaris ter kennisname.
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3. Selectieprocedure onderzoeksonderwerpen
In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt hoe de Rekenkamercommissie tot de selectie is
gekomen. Het streven van de Rekenkamercommissie is erop gericht een zo transparant
mogelijk beeld te geven van dit proces. De Rekenkamercommissie hanteert hierbij de
selectiecriteria uit het onderzoeksprotocol. Alle afzonderlijke onderwerpen worden op basis
van deze criteria voorzien van een prioriteitsscore, waardoor een heldere en objectieve
verantwoording tot stand komt.
Niet alle onderwerpen hoeven zich te lenen voor een uitgebreid Rekenkamercommissie
onderzoek. In sommige gevallen kan worden bekeken of de onderzoeksvraag in beperkte
vorm kan worden beantwoord, bijvoorbeeld in de vorm van een korte analyse of quick scan.
Selectiecriteria
In zijn algemeenheid geldt dat de rekenkamercommissie bij de keuze van haar onderwerpen
een zo groot mogelijke bijdrage aan de missie en doelstelling van de rekenkamercommissie
beoogt, gerelateerd aan de inzet van schaarse onderzoekscapaciteit. Meer specifiek hanteert
de rekenkamercommissie de volgende criteria:












het financiële belang van een onderwerp;
het maatschappelijke belang van een onderwerp;
de mate van risico m.b.t. doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid;
de mate waarin de rekenkamercommissie in het bijzonder geschikt is om onderzoek
naar dit onderwerp te doen op basis van haar bevoegdheden, kennis of vaardigheden;
is het onderwerp geschikt als rekenkamercommissie onderzoek;
de actualiteit van het onderwerp;
de waarschijnlijkheid van herhaling cq leereffecten;
de prioriteit die het onderwerp heeft binnen het gemeentelijke beleid;
de mate van bestuurlijke relevantie;
is het onderwerp niet onlangs onderzocht door anderen (het college uit hoofde van
artikel 213a Gemeentewet, de accountant, een onderzoeksbureau etc.);
de mate van variatie in de onderwerpen die de rekenkamercommissie in één jaar en
over de jaren heen onderzoekt.

Randvoorwaarden.
Voordat daadwerkelijk tot onderzoek kan worden overgegaan zal er moeten worden voldaan
aan een aantal randvoorwaarden:
 Is de vraagstelling voor een onderzoek voldoende duidelijk?
 Zijn de gegevens die nodig zijn om het onderzoek uit te voeren beschikbaar?
 Is de tijdshorizon passend?
 Is het feit dat er meerdere actoren meespelen belemmerend voor het onderzoek?
 Is het beschikbare budget voldoende?
NB: Wat betreft de beschikbaarheid van voor het onderzoek noodzakelijke gegevens, zij het
volgende opgemerkt. De Rekenkamercommissie heeft ervaren dat een belangrijk deel van de
onderzoekstijd moest worden besteed aan het verzamelen en vooral ook het ordenen van
gegevens. Ook is de Rekenkamercommissie er tegenaan gelopen dat er zelfs geen actuele,
voor de vakafdelingen relevante managementinformatie voor handen is, die geacht mag
worden wel aanwezig te zijn op een beleidsafdeling.
De Rekenkamercommissie zal in 2009 de vinger aan de pols houden wat betreft dit gegeven,
omdat voorkomen moet worden dat onderzoek om die reden niet, niet goed of slechts
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vertraagd kan worden uitgevoerd.
Een voorbeeld van een onderzoek waar de Rekenkamercommissie van heeft afgezien, o.a.
vanwege dit gegeven, is meedoen aan de landelijke quick scan Kwaliteit Dienstverlening.
Scoretabel voor de 7 onderwerpen
De selectiecriteria zijn samengevat in de volgende items:
Risico:
Het aan het onderwerp verbonden risico.
Het gaat er dan om vast te stellen welke de risico's zijn dat een beleid niet (volledig) slaagt
en welke vervolgens de risico's zijn die de gemeente loopt met financiële, politiekbestuurlijke en of juridische consequenties te zitten als het risico zich manifesteert.
Twijfel:
Twijfel omtrent de doelmatigheid en/of effectiviteit van het beleid. Hierbij gaat het erom dat
er twijfel is of de gemaakte keuze voor het beleidsinstrument daadwerkelijk de meest
effectieve of efficiënte is of dat op grond van andere overwegingen gekozen is voor dat
beleid.
Belang:
Het belang van het onderwerp. Het betreft dan het F: financiële belang; M: maatschappelijke
belang en het P: politieke belang.
Toegevoegde waarde:
De toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek. Het onderzoek van de
Rekenkamercommissie moet een duidelijke meerwaarde opleveren in de zin dat bruikbare
aanbevelingen resulteren. De rekenkamercommissie is niet het enige bestuurslichaam dat
onderzoek doet naar doelmatigheid, effectiviteit en rechtmatigheid. Ook het college doet
onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid en de accountant naar rechtmatigheid.
Het rekenkameronderzoek moet dan ook daadwerkelijk iets toevoegen aan (eventuele)
onderzoeken van college en accountant.
Voor elk item kunnen 1-4 punten worden toegekend. De uiteindelijke scoreverdeling blijft
uiteraard een subjectief proces, ingekleurd door de interpretatie en beleving van de leden
van de Rekenkamercommissie. Het selectieproces is echter wel transparant en maakt voor
derden helder hoe de Rekenkamercommissie tot haar keuzes is gekomen.

Onderwerp

Risico

Twijfel

Belang

3

2

F
2

M
3

2

3

2

2

P
3

Toegevoegde
waarde
2

Totaal
score

3

3

15

15

1. Budgetsubsidiebeleid

8

2. Inhuur/uitbesteden
- gericht op omvang,
opdrachtverlening,
resultaatsbeoordeling
3

3

4

3

4

3

20

6. Relatief hoge lastendruk voor 1
inwoners van de gemeente
Renkum

2

2

3

2

2

12

7. Uitstaande garanties

2

3

2

2

1

12

3. Grondbedrijfprojecten
- gericht op het
gemeenschappelijke in 4 of 5
slepende projecten waarin
maar geen voortgang wordt
geboekt
n.v.t.
4. Benchmarks
- keus uit diverse
aanbiedingen
5. Quick scans
- nader te bepalen

n.v.t.

2

9

10

4. Vastgesteld onderzoeksprogramma 2008
4.1 Inleiding
1 Financiële en personele kaders
De Rekenkamercommissie heeft op basis van de longlist een daadwerkelijke keuze gemaakt.
De inzet van menskracht en van de beschikbare middelen – dit zijn het budget en de eigen
inzet van de Rekenkamercommissieleden - zijn hierbij belangrijke bepalende factoren
geweest.
De financiële kaders voor de Rekenkamercommissie zijn geregeld in de Verordening
rekenkamercommissie gemeente Renkum 2006 (artikel 16).
De raad van de gemeente Renkum stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting een
budget vast ten behoeve van de uitvoering van de taken van de Rekenkamercommissie.
Ten laste van dit budget worden de kosten gebracht van:
a. de vergoedingen aan de externe leden;
b. de ambtelijk secretaris;
c. externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;
d. eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar
taak.
De raad heeft voor 2008 € 50.000,-- beschikbaar gesteld.
De griffie heeft als ambtelijk secretariaat ter ondersteuning van de Rekenkamercommissie
0,2 FTE ter beschikking.
Onder aftrek van de kosten voor het ambtelijk secretariaat van de Rekenkamercommissie is
er in 2008 zo’n € 33.000,-- beschikbaar voor de kostenposten, genoemd onder de punten a, c
en d.
2 Voorbehoud ten aanzien van de door de RkC vastgestelde
onderzoeksonderwerpen
Bij de uitwerking van de voorgenomen onderzoeksonderwerpen zou kunnen blijken dat deze
in de praktijk niet haalbaar en inpasbaar zijn. Uiteraard zal de RkC eventuele wijzigingen in
haar onderzoeksprogramma communiceren aan de betrokkenen.

4.2. Korte omschrijving van de onderzoeksonderwerpen 2008
1 Budgetsubsidiebeleid
Dit onderwerp verdient aandacht vanwege het budgettaire belang van de gemeentelijke
subsidies (alleen al de Welzijn- en Cultuursubsidies bedragen ca. 5,5% van de totale
begroting van 2006, een bedrag van bijna 3 miljoen euro). Daarnaast heeft de accountant bij
de bij de controle van de jaarrekening 2005 geconstateerd dat bij subsidies die door de
gemeente worden verstrekt aan derden er tekortkomingen zijn in de dossiervorming, in het
beheer van de subsidiegelden en in de verantwoording van subsidieontvangers. Dit is
volgens de accountant vooral problematisch bij subsidies boven de € 25.000,-.
In het contract tussen de gemeente en gesubsidieerde instellingen worden sinds enkele jaren
prestatieafspraken gemaakt. De verantwoording door de subsidieontvangers zou op deze
afspraken moeten zijn gebaseerd. De Rekenkamercommissie vraagt zich af of en waarom
deze verantwoording in onvoldoende mate plaatsvindt.
De Rekenkamercommissie wil daarbij vooral inzicht krijgen in de effectiviteit van het
subsidiebeleid van de gemeente Renkum als het gaat om het maken van afspraken met
gesubsidieerde instellingen en de verantwoording over die afspraken. Die afspraken vormen
namelijk de basis voor het bereiken van gewenste maatschappelijke effecten.
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2 Inhuur derden
Het inhuren van projectleiders en managers van buiten de eigen organisatie en van
onderzoek- en adviesbureaus is al jaren onderwerp van discussie in de politiek, zowel op
landelijk als lokaal niveau. Hieraan ligt vaak de veronderstelling ten grondslag dat het toch
wel wat minder zou kunnen, waardoor kosten kunnen worden bespaard c.q. is het doel van
de inzet gerealiseerd.
Voor het inhuren van derden kunnen echter goede redenen zijn. Het kan juist zeer
kosteneffectief zijn. Het voorkomt de opbouw van een omvangrijk ambtelijk apparaat.
Daarnaast is de inhuur van derden soms noodzakelijk wanneer specifieke expertise of
competenties binnen de eigen organisatie niet beschikbaar zijn.
Voorts komt de aandacht voor het inhuren van derden ook voort uit de groeiende aandacht
voor bestuurlijke en ambtelijke integriteit. Het handelen van bestuurders en ambtenaren
mag de integriteit van de gemeente als inhurende partij niet schaden. Naleving van helder
omschreven procedures is daarbij cruciaal.
In Renkum bestaat de behoefte aan meer inzicht in: met name de aard en omvang van de
inhuur van derden; zijn er duidelijke richtlijnen wanneer inhuur is toegestaan, was er een
duidelijke opdrachtformulering, was er sprake van monitoring tussentijds en is het doel van
de inhuur gerealiseerd c.q. vindt er een eindtoets plaats inzake doel en realisatie .
3. Grondbedrijf
Er lopen in Renkum diverse bouwprojecten. Enkele daarvan lopen al jaren en er lijkt maar
geen schot in te zitten. De Rekenkamercommissie vraagt zich af hoe dit kan en of hier ook
een verklaring voor is te vinden.
Om een antwoord te kunnen krijgen op deze vraag wil de Rekenkamercommissie inzicht
krijgen in de sturing en beheersing t.a.v. deze bouwprojecten. Vragen die daarbij een rol
spelen zijn: hoe is de samenwerking met marktpartijen geregeld; welke rol hebben
ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad t.a.v. de sturing en beheersing van
bouwprojecten; wordt er gewerkt met een programma van eisen met haalbare doelstellingen
(zowel inhoudelijk als financieel) en hoe ziet de exploitatie (grondexploitatie en
bouwexploitatie) van deze projecten eruit?
4. Benchmarks (eerste onderzoeker: J.C.M. de Boer-Bijl)
Regelmatig krijgt de Rekenkamercommissie aanbiedingen waarin benchmarkonderzoeken
m.b.t.
individuele gemeentelijke taakvelden worden aangepakt, waarbij de vraag is naar interesse
vanuit het Renkumse. De Rekenkamercommissie is van plan daar gedurende 2008 een of
tweemaal gebruik van te maken, waar het in de Renkumse situatie relevante terreinen
betreft. In een dergelijk geval neemt de Rekenkamercommissie op zich aan de
benchmarkanalyse een beschouwing toe te voegen, waarin de uit de rapportage gebleken
Renkumse cijfers in vergelijking met die in andere gemeenten aan een nadere beschouwing
worden onderworpen. De benchmarkrapportage is ondanks haar beperkingen door haar vaak
lage kosten, een aantrekkelijke opstap voor eventuele verdere verdieping.
5. Quickscans (eerste onderzoeker: F.W. van Aggelen)
Het is de RkC gebleken dat veel andere RkC's naast enkele grote onderzoeken ter afwisseling
enkele malen per jaar een quick scan in de vorm van een steekproefonderzoek uitvoeren
naar bepaalde facetten van het gemeentelijk handelen.Ook al is in zo'n geval geen sprake
van een diepgaand onderzoek met gefundeerde conclusies en aanbevelingen, de RkC
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beschouwt dergelijke rapportages toch als een zinvolle feedback op het gemeentelijk
handelen wat bestuur en organisatie tot nadenken kan brengen. Zij overweegt dan ook in
2008 dit enkele keren te praktiseren. De burgerij zal via een advertentie opgeroepen worden
hiertoe suggesties aan te dragen.
6. Onderzoeksvoorstel D66
Met betrekking tot het onderzoeksvoorstel van D66 is op een aantal elementen, als de
omvang van de wachtgeldverplichtingen, navraag gedaan bij de organisatie, maar is nadien
geconstateerd dat de opgeworpen probleemstelling een te breed karakter had om op korte
termijn in een concrete onderzoeksopzet te kunnen vertalen.
4.3 Mogelijke andere onderzoeksonderwerpen 2008 (of later)
Mogelijk ander onderzoek op basis van urgentie en/of actualiteit of n.a.v. samenwerking met
bijv. andere Rekenkamercommissies (ad hoc te bepalen)
Mogelijk dat zich in 2008 één of meer onderwerpen aandienen, die naar het
oordeel van de Rekenkamercommissie direct onderzocht zou(den) moeten
worden. Het kan dan gaan om deelname aan een door anderen geïnitieerd
onderzoek of om een eigen onderzoek.
Dit kan gevolgen hebben voor de dan lopende onderzoeken, bijvoorbeeld enige
temporisering daarin of opschuiving daarvan in de tijd. De Rekenkamercommissie heeft deze
ruimte op basis van de geldende Verordening en het geldende Reglement van orde en
onderzoeksprotocol RKC gemeente Renkum 2006. Gelet op het thans beschikbare budget
kan dit mogelijk slechts plaats vinden, indien de raad hiervoor aanvullende financiële
middelen beschikbaar stelt.
4.4. Begroting Rekenkamercommissie 2008
1

vergaderingen RkC

presentiegeld en

reiskosten externe leden

2

€

8.500,-

onderzoeken
a. Budgetsubsidiebeleid

€

5.000,--

b. Inhuur/uitbesteden
- gericht op omvang, opdrachtverlening, resultaatsbeoordeling
c. Grondbedrijfsprojecten
- gericht op het gemeenschappelijke in een 4 of 5 tal
slepende projecten waar maar geen voortgang in wordt geboekt
b+c:

€

16.000,--

d. Benchmarks
- keus uit diverse aanbiedingen
e. Quick scans
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- nader te bepalen
d+e:

€

4.000,--

3. scholing
deelname aan Dag van de Lokale Rekenkamer 2008
(alle leden) 4 x € 750 = € 3.000,-

€

3.000,--

4. ambtelijk secretariaat
0,2 FTE

€

17.000,--

______________
Totaal *

€

53.500,--

* Dit is inclusief het door de RkC in 2007 niet bestede bedrag van ongeveer € 4.000,-De RkC zal bij de jaarrekening 2007 aan de raad verzoeken het restant van het budget 2007
van de RkC mee te mogen nemen naar 2008. Immers, door allerlei omstandigheden, waar de
RkC geen invloed op kon uitoefenen, heeft het grootste deel van het onderzoek over
budgetsubsidiëring niet in 2007 kunnen plaatsvinden.
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5. Onderzoeken 2009 en verder
Naast de hierboven onder 5.2 vermelde onderzoeksonderwerpen blijven de volgende
onderwerpen nog staan voor mogelijk toekomstig onderzoek van de Rekenkamercommissie
in 2009 en verder:
* Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Deze wet is in werking getreden per 1 januari 2007. College en raad zien 2007 als
overgangsjaar en hebben alleen voor dit jaar geldende regelingen vastgesteld. De raad dient
in 2007 een vierjaren integraal Wmo beleidsplan vast te stellen en raad en college moeten
op grond daarvan nieuwe regelingen vaststellen voor 2008 en verder.
* Verbonden partijen.
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