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Inleiding
Op 10 december 2015 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk de leden van de
rekenkamercommissie Ridderkerk benoemd:
 De heer J.J. Démoed (voorzitter)
 De heer W. de Lange (lid)
 De heer P.J.M. van der Valk (lid).
Met ingang van 15 maart 2016 wordt de rekenkamercommissie ondersteund door
een secretaris, mevrouw C. Garama.
De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde
beleid op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Om te bepalen of het gevoerde beleid
voldoet aan deze criteria, verricht de commissie onderzoek. De conclusies van het onderzoek worden
in de vorm van een rapportage aan de raad aangeboden. Zo mogelijk, bevat de rapportage een lijst
van aanbevelingen. De rapportages van de commissie zijn openbaar.
Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een plan op voor het volgende jaar. In dit jaarplan geeft de
rekenkamercommissie aan welke onderzoeken de commissie in 2016 wil gaan uitvoeren (hoofdstuk 1),
wat de commissie wil gaan bereiken (hoofdstuk 2), welke kosten de commissie begroot voor de
werkzaamheden in 2016 (hoofdstuk 3) en de planning voorhet komend jaar (hoofdstuk 4).
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Hoofdstuk 1. Wat gaan we doen?
De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een lijst van onderwerpen op die mogelijk leiden tot een
onderzoek.

§ 1.1. Selectie van onderzoeksonderwerpen
De rekenkamercommissie hanteert de volgende criteria op basis waarvan zij de
onderzoeksonderwerpen selecteert:
 Is het onderwerp een prioriteit binnen het gemeentelijke beleid?
 Is er sprake van een groot maatschappelijk belang?
 Is er sprake van een groot financieel belang?
 Is er sprake van risico’s voor de rechtmatigheid, doelmatigheid, of doeltreffendheid?
 Is er sprake van een leereffect?
 Is het onderwerp niet onlangs onderzocht door anderen (het college uit hoofde van artikel 213a,
de accountant, een onderzoeksbureau etc.)?
 Is de rekenkamercommissie in het bijzonder geschikt om onderzoek te doen naar het onderwerp
op basis van haar bevoegdheden, kennis en/of vaardigheden?
 Is er voldoende variatie in de onderwerpen die de rekenkamercommissie in één jaar en over de
jaren heen onderzoekt?
De rekenkamercommissie staat open voor suggesties voor onderzoeksonderwerpen van de raad en
het college. Op 12 januari 2016 heeft de rekenkamercommissie kennis gemaakt met de
fractievoorzitters van Ridderkerk. In dit kennismakingsgesprek is aan de fractievoorzitters gevraagd
welke onderwerpen zij op de korte en lange termijn door de rekenkamercommissie onderzocht
willen hebben. De rekenkamercommissie zal ook deze onderwerpen aan bovenstaande criteria
toetsen.

§ 1.2. Onderzoeksonderwerpen 2016
In 2016 zal de rekenkamercommissie in ieder geval twee onderzoeken starten naar:
1) de kaderstellende rol van de raad;
2) subsidieverwerving
De gemeenteraadsleden worden bij de start van het onderzoek geïnformeerd door het toezenden
van een Plan van Aanpak.
Actuele ontwikkelingen en nieuwe informatie kunnen ertoe leiden dat een onderzoek wordt gestart
dat hier niet staat vermeld. Ook verzoeken van raad en college kunnen leiden tot wijzigingen van het
onderzoeksprogramma.
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Hoofdstuk 2. Wat willen we bereiken?
Het is de missie van de rekenkamercommissie om de gemeenteraad te ondersteunen in zijn
controlerende taak. De rekenkamercommissie geeft hieraan invulling door:
 de uitkomsten van het beleid en de beleidsuitvoering te toetsen op rechtmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid;
 de raad te voorzien van op onderzoek gebaseerde informatie over de beleidsuitkomsten en
beleidsuitvoering;
 waar nodig en mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen te doen;
 te streven naar bruikbare producten van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid;
 haar werkzaamheden te verrichten in onafhankelijkheid en op objectieve, heldere en integere
wijze.

Hoofdstuk 3. Wat gaat het kosten?
Voor 2016 heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de programmabegroting 2016 een budget
van € 51.800,- voor de rekenkamercommissie vastgesteld. De begroting 2016 van de
rekenkamercommissie ziet er als volgt uit:
Vergoedingen aan externe leden (presentiegelden, reiskosten)
Uitbesteed werk (o.a. secretariaat)
Kosten op te starten onderzoeken
Overige uitgaven + onvoorzien
Budget 2016

13.900
10.100
26.400
1.400
51.800

Hoofdstuk 4. Planning
De rekenkamercommissie Ridderkerk heeft in het eerste kwartaal van 2016 kennis gemaakt met de
fractievoorzitters, een secretaris aangesteld en zich georiënteerd op geschikte onderwerpen voor
onderzoek in 2016. Er is besloten om subsidieverwerving en de kaderstellende rol van de raad te
onderzoeken.
Door overschakeling op de BAR-organisatie is er een "knip" in het beleid voor subsidieverwerving: tot
2015 regelde iedere gemeente de subsidieverwerving zelf, het beleid voor de BAR wordt op dit
moment vormgegeven. De rekenkamercommissie heeft daarom besloten dit onderzoek in het najaar
van 2016 te starten.
Voor het onderzoek naar de kaderstellende rol van de gemeenteraad is de oorspronkelijke planning
aangepast aan de agenda van de raad. Het onderwerp zal aan de orde komen bij de raadsconferentie
eind september dit jaar. Om beïnvloeding van de raadsconferentie vooraf te voorkomen is de
rekenkamercommissie verzocht het onderzoek over de conferentie heen te tillen. Dit betekent dat
het onderzoek naar de kaderstellende rol van de raad in oktober 2016 zal starten. De afspraken uit
de raadsconferentie zullen meegenomen worden in de analyse en rapportage.
De rekenkamercommissie zal in juni starten met het vooronderzoek, een vragenlijst voor de raad zal
daarvan deel uit maken.
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