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1. Inleiding 

Vanaf 1 januari 2006 beschikt uw Raad over een eigen Rekenkamercommissie (Rkc). 
Deze Rekenkamercommissie bestond uit drie externe leden waaronder de voorzitter 
en twee Raadsleden. Conform het Raadsbesluit waarbij deze Rkc is ingesteld, zijn de 
werkzaamheden van de Rkc in 2008 geëvalueerd.

Op grond van deze evaluatie heeft uw Raad op 28 oktober 2008 gekozen voor een 
volledig externe Rekenkamercommissie met drie externe leden. Om voeling te 
houden met het lokale en politieke actualiteit is tevens besloten om de leden van de 
Rekeningcommissie de rol toe te bedelen van klankbordgroep voor de Rkc. Het is de 
bedoeling dat de Rkc en deze klankbordgroep minstens tweemaal per jaar om de 
tafel gaan en o.a. mogelijke onderzoeksonderwerpen bespreken.

Wat betreft de ambtelijke ondersteuning heeft de Raad ervoor gekozen de griffie 
blijvend aan te wijzen als ambtelijke ondersteuning voor de Rekenkamercommissie. 

Aangezien de toenmalige externe leden van de Rkc in 2008 te kennen hebben 
gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen, moesten er drie 
nieuwe leden geworven worden.
Door verschillende omstandigheden (BOL Raadsonderzoek, additioneel onderzoek 
naar diverse rekenkamerfunctie modellen) is de werving van de nieuwe leden 
uitgesteld tot eind 2009. Uiteindelijk heeft uw Raad in de vergadering van 12 april 
2010 drie nieuwe kunnen benoemen.

Samenstelling van de Rekenkamercommissie april 2010
Vanaf april 2010 functioneert de Rekenkamercommissie in haar definitieve 
samenstelling. De externe leden zijn voor een jaar benoemd. Hetgeen betekent dat 
in april 2011 de werkzaamheden van de Rkc worden geëvalueerd. Deze evaluatie is 
momenteel in voorbereiding.
 De drie externe leden die in de Raadsvergadering van 12 april 2010 zijn benoemd, 
zijn dhr. Daan Nijland (voorzitter), mw. Monique Penninx (lid) en dhr. Ronald 
Hoekstra (lid). De ambtelijke ondersteuning wordt verzorgd door mw. Joyce le Comte 
(ambtelijk secretaris en griffier), mw. Marte Smits (plv. ambtelijk secretaris en plv. 
griffier) en mw. Renate Muller (griffiemedewerker). 

Bevoegdheden
In de Raad van 17 februari 2010 is de gewijzigde Verordening op de 
Rekenkamercommissie gemeente Renkum 2010 vastgesteld. In deze verordening 
zijn regels gesteld voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. Daarnaast werkt 
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de Rekenkamercommissie volgens een reglement waarin haar werkwijze nader is 
uitgewerkt. 

De Rekenkamercommissie 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 heeft in haar 
reglement opgenomen dat zij elk jaar een onderzoeksprogramma opstelt, waarin de 
geplande onderzoeken staan beschreven en waarin de procedure voor het 
selecteren van onderwerpen is opgenomen. Dit onderzoeksprogramma wordt ter 
kennisgeving aangeboden aan de Raad. 
Voor u ligt het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie voor 2011.

Onderzoek tot nu toe
De Rekenkamercommissie heeft uw Raad in haar brief van 8 juli 2010 geïnformeerd 
over het onderzoeksprogramma 2010. Mede doordat 2010 gezien moet worden als 
een overgangsjaar was dit geen programma zoals u gewend bent te ontvangen van 
de Rkc. In de genoemde brief is u medegedeeld dat de Rkc een onderzoek gaat 
starten naar de dorpsplatforms. 
Het accent zal daarbij komen te liggen op de relatie tussen de Dorpsplatforms en de 
Raad, de representativiteit/democratische legitimatie van de Dorpsplatforms en de 
rol van de Dorpsplatforms in het kader van Burgerparticipatie. 
De onderzoeksopzet is ter kennisname toegestuurd (conform art. 12.2 Verordening 
Rekenkamercommissie 2010) en de resultaten worden aangeboden aan de Raad in 
de loop van het 1e kwartaal van 2011.

Totstandkoming onderzoeksprogramma 2011
Het nu voorliggende onderzoeksprogramma is enigszins anders tot stand gekomen 
dan in het huidige protocol staat beschreven. De Rkc heeft de eerste periode na 
haar aantreden besteed aan het inlezen en zoveel mogelijk bekend raken met het 
reilen en zeilen in de gemeente Renkum. Onderdeel daarvan was een aantal 
kennismakingsgesprekken met o.a. de burgemeester en de gemeentesecretaris. 
Ook heeft de voorzitter inmiddels enkele Raadsfracties bezocht om kennis te maken. 

Tijdens deze bezoeken is gevraagd welke onderwerpen de verschillende fracties 
door de Rkc. onderzocht zouden willen zien. Uiteraard heeft de Rkc zich ook op 
andere manieren georiënteerd op mogelijke onderzoeksonderwerpen (deskresearch, 
Lokale Rekenkamer site, andere gemeenten, andere Rkc’s). 
Een (voor)overleg met de Rekeningcommissie kon niet gepland worden, maar er is 
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wel regelmatig contact geweest via de mail en direct met de voorzitter van de 
Rekeningcommissie.

Dit mondde uit in een longlist met mogelijke onderzoeksonderwerpen voor 2011. De 
onderwerpen op deze lijst hebben de Rkc leden vervolgens aan een eerste weging 
onderworpen conform de in het protocol opgenomen criteria. Op 4 januari 2011 is de 
lijst besproken met leden van de Rekeningcommissie. 
Aan hen is gevraagd een reactie te geven op de onderwerpen en eventueel andere 
onderwerpen aan te dragen. Van dit overleg is een verslag gemaakt dat ter 
kennisname aan de voorzitter van de Rkc is gestuurd en ter inzage ligt bij het 
ambtelijk secretariaat (griffie). Op grond van dit overleg heeft de Rkc de 
onderwerpen voor een tweede keer gewogen en zijn er twee onderwerpen duidelijk 
naar voren gekomen. Deze onderwerpen worden in dit programma nader 
beschreven. De andere onderwerpen worden eveneens benoemd en kort toegelicht.

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. Selectiemethode en longlist

De selectie van potentieel interessante onderzoeksonderwerpen.
Zoals hiervoor al vermeld, heeft de Rekenkamercommissie de longlist samengesteld 
naar aanleiding van gesprekken met fracties, burgemeester en gemeentesecretaris, 
mailcontact met de Rekeningcommissie en deskresearch. Hierbij is tevens gekeken 
naar onderwerpen die al stonden vermeld in het onderzoeksprogramma van 2008.

De Rkc heeft zoals vermeld, tijdens de bijeenkomst van 4 januari 2011 met een 
aantal rekeningcommissieleden van gedachten gewisseld over mogelijke 
onderzoeksonderwerpen. Vanuit de leden van de rekeningcommissie zijn twee extra 
onderwerpen als suggestie genoemd te weten: Wmo en uitvoering Groenbeleid. 
Deze onderwerpen zullen in de afweging voor het programma voor 2012 worden 
meegenomen. 

Longlist
De volgende onderwerpen zijn uit de verschillende acties van de Rkc naar voren 
gekomen:

- Grondexploitatie
Aanleiding: Brede zorg over de grondexploitatie. Zowel in de actualiteit in het 
gehele land, als ook lokaal. Daarnaast heeft de vorige Rkc hier ook al eens 
naar gekeken. 
Doel onderzoek/centrale vraag: Zijn er opvallende zaken waar te nemen op 
het gebied van grondexploitatie in de afgelopen 10 jaar? Eventueel 
vergelijken met resultaten van andere gemeentes. Ook kijken naar de huidige 
situatie en de risico’s die nog gelopen worden.

- MFC 3B4
Aanleiding: Brede zorg over de situatie waarin Renkum in dit project verkeert 
en de risico’s die door de gemeente Renkum hierin worden gelopen. Het 
dossier wordt als een politiek gevoelige gezien. Het project loopt al vele jaren. 

Doel onderzoek/centrale vraag: Het in kaart brengen van de totale 
procesgang en daarbij de huidige situatie inclusief de risico’s betrekken. 

- Kaderstellende en controlerende rol van de Raad
Aanleiding: Sinds de invoering van het dualisme blijft een hanteerbare, 
eenduidige en gedragen definitie en invulling van de kaderstellende taak van 
de Raad een lastig vraagstuk. Heldere kaders, liefst nog smart geformuleerd, 
helpen de Raad bij de uitoefening van de controlerende taak.
Doel onderzoek/centrale vraag: Verkennend/beschrijvend onderzoek naar de 
invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de Raad aan de hand 
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van voorbeelden uit de Renkumse praktijk. 
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- Bedrijventerreinen
Aanleiding: Er wordt een gezamenlijk onderzoek van de NVRR (Nederlandse 
Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) gedaan naar de 
gemeentelijke en provinciale praktijk van de regionale planning van 
bedrijventerreinen in Oost-Nederland. 
Doel onderzoek/centrale vraagstelling: De voorbereidingsgroep van de NVRR 
heeft op basis van een kort vooronderzoek en onderling overleg, 
geconstateerd dat er veel plannen zijn gemaakt maar dat het onduidelijk is 
hoe:
1.  De samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen de gemeenten 
en de provincie er in de praktijk uitziet; en
2. wat de aanwijsbare resultaten van de samenwerking (in de vorm van 
regionale planning) zijn voor de bedrijventerreinen in de gemeenten.

- Meerjaren beleidsplan
Aanleiding: In 2006 (na de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar) heeft de 
Rekenkamercommissie deel genomen aan de benchmark 
“collegeakkoorden/coalitieakkoorden”. Een onderzoek dat werd uitgevoerd 
door bureau Necker. In dat onderzoek zijn aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot het meerjarenbeleidplan, waarin het Renkumse coalitieakkoord 
is vertaald.
Doel onderzoek/centrale vraagstelling: Het meerjarenbeleidplan bekijken op 
de daarin vastgelegde doelstellingen. Er wordt daarbij gekeken naar de mate 
van concretisering van de doelstellingen, de realiteitszin van de doelstellingen 
en de mogelijkheden om de voornemens te rapporteren en te bewaken. 

- Subsidiebeleid
Aanleiding: In tijden van bezuinigingen worden subsidies binnen overheden 
veelal scherp tegen het licht gehouden. Soms genuanceerd en soms ook 
ongenuanceerd wordt er flink het mes in de subsidies gezet.
Doel onderzoek/centrale vraagstelling: Toetsing van het subsidiebeleid van de 
gemeente Renkum en de uitvoering. 

- Samenwerken met andere gemeenten/verbonden partijen
Aanleiding: In tijden van bezuinigingen is ‘samenwerken’ of ‘uitbesteden’ een 
vaak gehoorde oplossingsrichting. 
Doel onderzoek/centrale vraagstelling: Zijn deze oplossingsrichtingen 
misschien goed voor de financiële situatie op korte termijn, op langere termijn 
zijn er misschien ook nadelige effecten. Bij samenwerken zou dat kunnen zijn 
dat je een richting op gaat die je zelf eigenlijk niet wilt. Geld wordt dan 
besteed aan zaken die geen prioriteit hebben. Dit onderzoek beoogt de 
effecten zowel kwalitatief als kwantitatief van samenwerking inzichtelijk te 
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maken voor de gemeente Renkum. Zo zullen zaken als aansturing, eigen 
autonomie en geldstromen onderwerp van onderzoek zijn in dit voorstel.

8



- Groenste dorp
Aanleiding: In 2005 heeft Oosterbeek de prijs gewonnen van groenste dorp 
van Europa. Daar is de nodige inspanning voor verricht. Eén van de 
gedachten vooraf was dat dit zou kunnen helpen in het promoten van 
Oosterbeek en de gemeente Renkum. 
Doel onderzoek/centrale vraagstelling: De vragen die in dit onderzoek aan de 
orde zouden komen zijn: Wat zijn de kosten geweest om deze prijs te 
winnen?; Hoe is de marketing ter hand genomen nadat de prijs een feit was?; 
Wat heeft de prijs de gemeente Renkum opgeleverd en voldoet dat aan de 
doelstellingen en verwachtingen die men had?

- Integraal huisvestingsplan scholen
Aanleiding: Prognoses wijzen uit dat in 2015 het aantal leerlingen drastische 
verminderd zijn. De vraag is of dit gegeven meegenomen wordt bij de 
exploitatiecijfers van scholen. Het vermoeden bestaat dat exploitatie van 
scholen beter kan. 
Doel onderzoek/centrale vraagstelling: Binnen de exploitatie van scholen 
bestaat een verantwoordelijkheids conflict: de gemeente is verantwoordelijk 
voor adequate huisvesting maar het bestuur van de school is de beheerder. 
Indien de scholen veel minder leerlingen zullen krijgen in de loop van de jaren 
zou dat als logisch gevolg hebben dat ook minder geld voor onderwijs 
beschikbaar komt. Daarentegen komen er meer ouderen en is hiervoor meer 
geld noodzakelijk. De vraag is of op deze wijze naar het beleidsterrein van 
onderwijs wordt gekeken voor de lange termijn.

- Hoe werkt sturing (Lering uit BOL onderzoek)
Aanleiding: In 2008 deed de gemeenteraad een eigen Raadsonderzoek naar 
de procesgang rond de realisatie van de Brede School Oosterbeek Laag. De 
Raad deed naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek o.a. 
aanbevelingen aan het College wat betreft de projectorganisatie.
Doel onderzoek/centrale vraagstelling: Op welke wijze zijn door de jaren heen 
(laatste 10 jaar) projecten aangestuurd. Hebben we wat geleerd van het BOL 
onderzoek en op welke wijze zien we deze verandering? 

Vervolg
De Rkc heeft naar aanleiding van de bijeenkomst met de Rekeningcommissie de 
uitkomsten van de gedachtewisseling intern besproken en de onderwerpen opnieuw 
gewogen. Uitkomst was dat drie onderwerpen bovenaan de lijst kwamen te staan. Te 
weten:
• MFC 3B4
• Meerjaren beleidsplan;
• Subsidiebeleid.
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De uitkomst van de weging is terug te vinden in hoofdstuk 3. Hier treft u tevens een 
nadere verantwoording van de weging aan en een nadere uitwerking van de twee 
gekozen onderwerpen.
Op 1 februari 2011 heeft de Rekenkamercommissie het onderzoeksplan vastgesteld. 

In deze vergadering is ook bepaald hoe de onderzoeken worden uitgevoerd en hoe 
de werkzaamheden onder de commissieleden worden verdeeld. 

Het onderzoeksprogramma 2011 zal op de lijst van ingekomen stukken van de Raad 
van 3 maart 2011 worden geplaatst ter kennisname. Indien vervolgens de Raad of 
een Raadslid hierom vraagt, kan het in een volgende commissie Bedrijvigheid 
worden besproken. 
Het onderzoeksprogramma 2011 zal in afschrift naar het College en de 
gemeentesecretaris gaan 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.

3.1 Selectiecriteria

In zijn algemeenheid geldt dat de Rekenkamercommissie bij de keuze van haar 
onderwerpen een zo groot mogelijke bijdrage aan haar missie en doelstelling 
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?
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- Is het feit dat er meerdere actoren meespelen belemmerend voor het 
onderzoek?

- Is het beschikbare budget voldoende?
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De selectiecriteria zijn samengevat in de volgende kernbegrippen:

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, politiek-bestuurlijke en of juridische consequenties 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 kernbegrip 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. 
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3.2 Weging onderwerpen

Onderwerp Risico Twijfel Belang Toege-
voegde 
waarde

Totaal 
score

F M P

Grondexploitatie 3 2 3 2 2 2 14

MFC 3B4 3 3 3 3 3 2 17
Kaderstellende en controlerende 
taak van de Raad

2 2 2 2 1 2 11

Bedrijventerreinen 3 2 2 3 2 1 13
Meerjarenbeleidplan 2 3 2 2 3 3 15
Subsidiebeleid 2 2 3 3 3 3 16
Samenwerking andere 
gemeenten/ verbondenpartijen

2 2 2 2 2 2 12

Groenste dorp 2 2 2 2 2 1 11
Integraal huisvestingsplan 
scholen

2 2 2 3 2 3 14

Hoe werkt sturing (lering BOL 
onderzoek)

2 2 2 1 2 1 10

Volgens deze weging scoort het onderwerp MFC 3B4 het hoogst. In deze weging is 
de beleving zoals waargenomen bij leden van de Raad en naar aanleiding van het 
gesprek met leden van de Rekeningcommissie meegenomen. Echter is de 
klankbordsessie met de Rekeningcommissieleden van 4 januari 2011 is ook duidelijk 
geworden dat er op dit ogenblijk vanuit de gemeente diverse (verbeter)processen in 
gang zijn gezet die de actualiteit en het verder verloop rondom dit onderwerp mede 
bepalen. 
De Rekenkamercommissie is zich ervan bewust dat wanneer er op dit moment een 
onderzoek wordt gestart, dit het genoemde proces kan verstoren of in elk geval de 
uitkomst daarvan kan beïnvloeden op een wijze die niet per definitie bijdraagt aan 
een (goede) afloop van het project. 
Dit gevoel wordt versterkt door de recente ervaring met het onderzoek naar de 
dorpsplatforms. Het onderzoek dat momenteel loopt. De Rekenkamercommissie 
heeft bemerkt dat het feit dat zij een onderzoek uitvoert naar de dorpsplatforms, dit 
de dagelijkse gang van zaken rondom dit fenomeen beïnvloedt en de (publieke en 
politieke) opinie daaromtrent kleurt. Dat hoeft op zichzelf geen beletsel te zijn, 
echter de Rekenkamercommissie is voor wat betreft het onderwerp 3B4 tot de 
conclusie gekomen dat een complex en langlopend dossier als dat van 3B4 meer 
gebaat is bij een ongestoorde voortgang van het proces dat is ingezet.
Daarom heeft de Rekenkamercommissie besloten dit onderwerp op dit moment niet 
op te pakken, maar pas dan weer in overweging te nemen wanneer het project 
afgerond is en in zijn totaal kan worden bekeken. Zoals dit ook bij het project BOL is 
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gebeurd. 

De onderwerpen die na weging op de groslijst op de 2e en 3e plaats staan vermeld, 
te weten; Subsidiebeleid en Meerjarenbeleidplan, lijken naar hun aard en omvang 
goed uitvoerbare onderwerpen. In de volgende paragraaf wordt de keuze voor deze 
onderwerpen nader toegelicht. 

3.3 Programma 2011

Meerjaren beleidsplan
Zoals in hoofdstuk twee bij de groslijst al is aangegeven, was de aanleiding voor dit 
onderzoek de in 2006 (na de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar) uitgevoerde 
benchmark “collegeakkoorden/coalitieakkoorden” door bureau Necker. 
De Rekenkamercommissie wil het meerjarenbeleidplan dat naar aanleiding van de 
verkiezingen in 2010 is opgesteld tegen het licht houden. Waarbij vooral gekeken 
wordt naar de mate van concretisering van de doelstellingen, de realiteitszin van de 
doelstellingen en de mogelijkheden om de voornemens te rapporteren en te 
bewaken. 
Naar aanleiding van het gesprek met de rekeningcommissie is het doel van het 
onderzoek aangescherpt. Dit betekent dat het onderzoek erop gericht zal zijn om 
het meerjaren beleidsplan te toetsen op de daarin vastgelegde doelstellingen. Met 
name zal worden gekeken naar de implementatie van de aanbevelingen van de 
benchmark van 2006. Dit onderzoek zal worden gestart in het 2e kwartaal van 2011.

Subsidiebeleid
Dit onderwerp is vooral actueel in deze tijden van bezuinigingen waarbij door 
gemeenten soms genuanceerd en soms ook ongenuanceerd flink het mes in de 
subsidies wordt gezet. Doel van dit onderzoek is de raad te ondersteunen bij de 
noodzakelijke en wellicht harde keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking 
tot het subsidiebeleid.
Dit onderzoek zal in de 2e helft van 2011 plaatsvinden.
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4. Financiën 2011

4.1 Inleiding

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:
- de vergoedingen aan de externe leden;
- het ambtelijk secretariaat;
- externe deskundigen die eventueel door de Rekenkamercommissie zijn 

ingeschakeld;
- eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening 

van haar taak.

De Raad heeft voor 2011 € 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 2011 ca. € 33.000, - beschikbaar voor de 
kostenposten, genoemd onder de punten a, c en d.

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  Programma 2011: mogelijkheid aanpassen aan actualiteit

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 2011 één of meer onderwerpen aandienen, die naar het oordeel 
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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. Gelet op het beschikbare 
budget kan dit mogelijk slechts plaatsvinden indien de Raad hiervoor aanvullende 
financiële middelen beschikbaar stelt. 

4.3 Begroting Rekenkamercommissie 2011

vergaderingen Rkc
presentiegeld en reiskosten externe leden €   8.500,--       

onderzoeken €  20.500,--

scholing en abonnementen
scholing divers + abonnementen en lidmaatschappen (NVRR) €   4.000,--

ambtelijk secretariaat
0,2 FTE  ca.  € 17.000,--

Totaal €  50.000,--
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