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Onze missie
•
•
•
•

Ondersteunen gemeenteraad met onderzoek en advies;
Bijdragen aan inzichten over actuele onderwerpen met
impact voor gemeente en inwoners;
Vanuit een onafhankelijke positie;
Kernwoorden: zorgvuldig, toekomstgericht en
opbouwend.

Afgeronde onderzoeken
https://raad.renkum.nl/Documenten/rekenkamercommissie/2018

NVRR Spotdag

Recreatie en toerisme

• Samen met 13 gemeenten;
• Vraag: wat willen inwoners
weten over de manier
waarop de overheid geld
uitgeeft en hoe willen ze
daarover worden
geïnformeerd.

Hoofdvraag: leidt beleid tot het
gewenste effect?
Ondernemers zijn betrokken bij
uitvoering onderzoek.

Conclusie:
1. Inwoners willen graag weten
waar gemeenschapsgeld aan
wordt uitgegeven;
2. In dit kader: vooral
geïntereseerd in zorg en
veiligheid;
3. Informatie op gemeente
niveau;
4. Vorm: traditionele middelen
(cijfers, grafieken,
jaarverslagen, etc);
5. Inwoners gebruiken info voor
hun keuze bij volgende
verkiezingen;
6. Tenslotte: beeld Renkum
komt overeen met total
beeld.

Constateringen
1. Er is geen overkoepelend
overzicht van de stand van
zaken;
2. Uitgaven toerisme
geschaard onder
infrastructuur;
3. Ondernemers
niet/onvoldoende op de
hoogte van beleid;
4. Weinig concrete
doelstellingen voor het
beleid.
Aanbevelingen:
o Maak duidelijke keuze voor
de toeristische positionering;
o Geef het belang voor de
gemeente aan;
o Benoem de rol van de
gemeente.

Onderhanden onderzoek
Vooronderzoeken
•

•

WMO.
Uit laten voeren door
Bureau RadarAdvies uit
Amsterdam. Bespreking
met gemeenteraad en
andere betrokkenen
februari-maart 2019

Samenwerking WOZ
Arnhem:
Onvoldoende info om
gedegen onderzoek uit
te kunnen voeren.
De Connectie:
Gesprekken met
gemeente Arnhem en
Rheden gevoerd.
Besloten om
vooronderzoek in het
voorjaar van 2019 uit te
voeren. Aan de hand
daarvan vraagstelling
bepalen voor het
uiteindelijk onderzoek.

Doel is inzicht krijgen in:
• Gemeentelijk Wmo
beleid;
• De wijze waarop dit
beleid in de praktijk
gestalte heeft gekregen
en de effecten daarvan
voor verschillende
doelgroepen;
• De mate waarin de raad
erin slaagt invulling te
geven aan zijn
kaderstellende en
controlerende rol.

€ 2018
Budget:
€ 40.000
Realisatie: € 30.000

Communicatie en
afstemmingen
•
•

•

•
•

•
•

Jaarprogramma 2019

Diverse fracties;
Klankborden met
rekeningcommissie
tweemaal;
Afstemmingsoverleg
met auditor, concern
controller, accountant,
rekeningcommissie;
Persberichten;
Oproepen via diverse
media aan
ondernemers;
Overleg Rkc’s uit de
regio;
Bijeenkomst NVRR
regio Oost.

•

P-budget:
Technische insteek,
nl. processen en
procedures;

•

Vooronderzoek:
Sturingsinformatie
aan de raad: inspelen
op actualiteit via
rekenkamerbrieven;

•

Vooronderzoek:
Doelmatigheid en
doeltreffendeheid,
Accommodatiebeleid
gemeente Renkum.

€ 2019
Budget:

€ 40.000

