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Inleiding 
De rekenkamercommissie verricht onderzoek om het door het gemeentebestuur gevoerde beleid te 
toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. 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. 
 
In dit jaarplan geeft de rekenkamercommissie aan wat de commissie wil bereiken (hoofdstuk 1), 
welke onderzoeken de commissie in 2019 wil gaan afronden of starten (hoofdstuk 2), welke kosten de 
commissie begroot voor de werkzaamheden in 2019 (hoofdstuk 3) en de planning voor het komend 
jaar (hoofdstuk 4).  
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Hoofdstuk 1. Missie  
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.  
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Hoofdstuk 2. Onderzoeksonderwerpen 
De rekenkamercommissie werkt met een groslijst waar onderwerpen op staan die door leden van de 
rekenkamercommissie zijn aangedragen en onderwerpen die door de fractievoorzitters zijn genoemd. 
Eén van die onderwerpen betreft de drie Decentralisaties. Decentralisatie van de zorg is in 2017-2018 
onderzocht. Begin 2019 wordt het onderzoek “Participatiewet Ridderkerk” afgerond. Het volgende en 
laatste onderwerp in de onderzoeken naar de decentralisaties is jeugdhulp. Dit onderzoek wil de 
rekenkamercommissie starten aan het eind van 2019.  
 
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? 
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Op basis van bovengenoemde criteria maakt de rekenkamercommissie een keuze.  
Voorlopig heeft de commissie gekozen voor: 
1) Informatiebeveiliging, met de AVG als duidelijk onderdeel; 
2) Inkoop en aanbesteding, in combinatie met duurzaamheid; 
3) Bereikbaarheid/verkeercirculatie in combinatie met lucht en geluid (fijnstof). 
 
Tenslotte wil de rekenkamercommissie onderzoeken wat de waardering voor/van de gemeente is. 
Aan welke onderzoeken, zoals “Waar staat je gemeente”, doet de gemeente mee? Wordt de 
betrokkenheid en tevredenheid van de inwoners gemeten en teruggekoppeld aan de gemeente?  
De rekenkamercommissie voert hiervoor een inventarisatie uit en zal dan een beslissing nemen over 
de onderzoeksvraag. 
 
De gemeenteraadsleden worden bij de start van een onderzoek geïnformeerd door het toezenden 
van een onderzoeksplan. 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 3. Wat gaat het kosten?  
Voor 2019 heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de programmabegroting 2019 een budget 
van € 54.100 voor de rekenkamercommissie vastgesteld. Er was aan het eind van 2018 sprake van een 
financieel overschot van € 19.100, waarvan € 10.000 dat is overgeheveld naar 2019. Het totale budget 
voor 2019 komt daarmee op € 64.100. De begroting 2019 van de rekenkamercommissie ziet er als 
volgt uit: 
 

Vergoedingen aan externe leden (presentiegelden, reiskosten) 13.600 
Uitbesteed werk (o.a. secretariaat) 10.500 

Kosten (op te starten) onderzoeken  27.700 
Overige uitgaven + onvoorzien 2.300 

Oorspronkelijk begroot 54.100 
Overheveling overschot 2018 10.000 

Budget 2019 64.100 
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Hoofdstuk 4. Planning 
Op de agenda van de rekenkamercommissie staan de uit te voeren onderzoeken en contacten met de 
gemeenteraad.  
 

4.1 Onderzoeken 

Voor het onderzoek “Participatiewet Ridderkerk” zijn in januari en februari 2019 de interviews 
gepland. Eind februari bespreekt de rekenkamercommissie het concept rapport. Daarna wordt het 
rapport aangeboden voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor. Naar verwachting wordt het definitieve 
rapport in mei opgeleverd. 
 
Op basis van het onderzoeksplan voor het onderzoek naar informatiebeveiliging zullen in april de 
offertes worden beoordeeld door de rekenkamercommissie en toegelicht door de onderzoekers. Na 
gunning zal in mei gestart worden met de uitvoering van het onderzoek. De rekenkamercommissie 
hanteert als voorlopige planning april 2019 – november 2019. 
 
In het najaar zal het offertetraject voor inkoop en aanbesteding starten en eind 2019 zal aangevangen 
worden met het onderzoek naar jeugdhulp. 
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4.2 Gemeenteraad en rekenkamercommissie 

Jaarlijks treedt de rekenkamercommissie in overleg met de fractievoorzitters. In het gesprek kunnen 
fractievoorzitters suggesties doen voor onderzoeksonderwerpen, die de rekenkamercommissie kan 
opnemen in de lijst waaruit een keuze gemaakt wordt voor de onderzoeken in het volgende jaar. In 
september vindt in de auditcommissie afstemming plaats met de gemeente Ridderkerk en de BAR-
organisatie over voorgenomen onderzoeken De rekenkamercommissie meldt daartoe uiterlijk 10 
september aan de griffie welke onderwerpen in het volgende jaar onderzocht kunnen gaan worden. 
Gezien de drukke periode na afloop van de verkiezingen heeft de rekenkamercommissie in 2018 pas 
laat in het jaar het gesprek gevoerd met de fractievoorzitters. Voor 2019 wil de rekenkamercommissie 
het jaarlijkse gesprek graag vóór de zomervakantie plannen. 
 


