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Inleiding 

Jaarlijks informeert de rekenkamercommissie u over haar werkzaamheden en geplande 
onderzoeken in een jaarplan. Dit jaar loopt in december de benoemingstermijn van de leden 
van de rekenkamercommissie af. De raad heeft op 25 november 2021 besloten de leden te 
herbenoemen, respectievelijk voor twee, vier en zes jaar. Dit betekent dat de 
rekenkamercommissie plannen kan maken voor 2022 en verder. In dit jaarplan leest u daar 
meer over. 
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1. Werkwijze 

1.1. 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. 

1.2. 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.  
 
De rekenkamercommissie hanteert de volgende criteria op basis waarvan zij de onderzoeks- 
onderwerpen 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? 

1.3. 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.  
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2. Onderzoeken 

Dit jaar heeft het gesprek met de fractievoorzitters en de griffier digitaal plaatsgevonden op 
7 juli 2021. Daarbij is over mogelijke onderzoeksonderwerpen gesproken. Mede naar 
aanleiding van dit overleg heeft de commissie besloten om in 2022 de nieuwe raad te 
betrekken bij de keuze voor nieuwe onderzoeksonderwerpen.  

2.1. Lopende onderzoeken 

De huidige stand van zaken en planning voor de lopende onderzoeken is als volgt: 

• Van het onderzoek naar de derde decentralisatie – jeugdhulp- is het rapport aangeboden 
voor bestuurlijk wederhoor. De rekenkamercommissie bespreekt de bestuurlijk reactie in 
december en schrijft een nawoord. Vervolgens wordt het rapport gepubliceerd. 
Bespreking door de raad(scommissie) kan dan in januari 2022 plaatsvinden; 

• Gezien de volle onderzoeksagenda heeft de rekenkamercommissie besloten het DoeMee 
onderzoek naar de meldingen openbare ruimte door te schuiven naar 2022. Het jaar 2021 
kan den meegenomen worden in de evaluatie. Oplevering van het rapport is naar 
verwachting in het derde kwartaal 2022. 

2.2. Toekomstige onderzoeken 

Op basis van eerder genoemde criteria en in afstemming met de bestuurlijke agenda van de 
gemeente maakt de rekenkamercommissie een keuze. In de brief van 8 september aan de 
griffier heeft de rekenkamercommissie aangegeven in het eerste half jaar van 2022 een 
doorwerkingsonderzoek te willen starten en zich te oriënteren op de mogelijkheden voor 
een onderzoek naar beleidsevaluatie. Dit zijn twee onderwerpen die passen bij het afsluiten 
van een eerste periode van de rekenkamercommissie en de start van een nieuwe raad. 
In oktober 2021 ontving de rekenkamercommissie een offerte van onderzoeksbureau 
Necker van Naem voor een DoeMee-onderzoek naar Participatie en Omgevingswet. Omdat 
burgerparticipatie en de omgevingswet al langer op de groslijst van de 
rekenkamercommissie staan zou dit een mooie gelegenheid zijn om die thema’s te 
onderzoeken. 
 
De gemeenteraad wordt 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. 

2.2.1. Doorwerking rapporten van de rekenkamercommissie (2016-2021) 

Het eind van deze (eerste) zittingsperiode van deze rekenkamercommissie vindt de 
commissie een goed moment om de doorwerking van de door haar opgeleverde rapporten 
te onderzoeken. Het uitvoeren van een (zelf)onderzoek naar doorwerking is een 
(kwaliteits)instrument om na te gaan in hoeverre de rekenkamercommissie het doel dat zij 
had met het onderzoek ook daadwerkelijk heeft bereikt. En wat de verklaringen zijn voor het 
al dan niet bereiken ervan. Op basis van deze inzichten kan de rekenkamercommissie haar 
eigen effectiviteit beoordelen en komen tot leer- en verbeterpunten. 
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2.2.2. Beleidsevaluatie 

In het kader van onderzoeken die de raad kunnen ondersteunen in zijn kaderstellende, 
controlerende en volksvertegenwoordigende rol wil de rekenkamercommissie inzoomen op 
de (mogelijkheden voor) beleidsevaluatie.  
 

2.2.3. DoeMee-onderzoek naar Participatie en Omgevingswet 

Burgerparticipatie is er in steeds meer vormen: online, offline, door mee te denken of door 
zelf een initiatief op te zetten. In de praktijk blijkt het goed vormgeven van participatie best 
lastig. Met de invoering van de Omgevingswet wordt participatie verplicht. Dit onderzoek 
biedt de raad inzicht in hoe de gemeente invulling geeft aan participatie en welke stappen er 
op dit vlak nog te zetten zijn, met het oog op de invoering van de Omgevingswet. 
Het onderzoek is zowel evaluatief als toekomstgericht van aard. Voor de 
rekenkamercommissie is deelname aan dit DoeMee-onderzoek een uitgelezen gelegenheid 
om de raad een helpende hand toe te steken in de verdere vormgeving van participatie 
richting de invoering van de Omgevingswet. De rekenkamercommissie besluit in december 
over deelname aan dit onderzoek. 
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3. Begroting en planning

3.1. Begroting 

Voor 2022 heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de programmabegroting 2022 een 
budget van € 51.600 voor de rekenkamercommissie vastgesteld. Er is aan het eind van 2021 
sprake van een verplichting van circa € 2.600. Dit bedrag komt ten laste van 2022. Het 
besteedbare budget voor 2022 komt daarmee op ongeveer € 49.000.  
De begroting 2022 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 25.200 

Overige uitgaven + onvoorzien 2.300 

Begroting 2022 51.600 

Kosten lopend onderzoek 2.600 

Besteedbaar budget 2022 49.000 

3.2. Planning 

Het onderzoek Meldingen openbare ruimte zal waarschijnlijk aan het eind van het tweede 
kwartaal van 2022 worden afgerond. Het rapport zal dan in het derde kwartaal van 2022 aan 
de raad worden gepresenteerd. Het DoeMee onderzoek Participatie en Omgevingswet start 
in januari. Als de rekenkamercommissie besluit deel te nemen aan het DoeMee onderzoek 
ziet de planning er uit zoals in onderstaande tabel aangegeven. Naar verwachting wordt dat 
rapport aan het eind van het tweede kwartaal van 2022 aan de raad gepresenteerd. Het 
rapport Jeugdhulp wordt in december gepubliceerd en kan in januari door de raad 
behandeld worden. Voor een onderzoek naar doorwerking of beleidsevaluatie is op dit 
moment nog geen concrete planning. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart wil de rekenkamercommissie kennis maken 
met de nieuwe raad. Daarbij kunnen de leden van de rekenkamercommissie vertellen wie zij 
zijn en wat zij doen. Later, maar vóór het zomerreces, wil de rekenkamercommissie het 
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jaarlijkse gesprek met de fractievoorzitters plannen over de groslijst en mogelijke 
onderzoeksonderwerpen voor 2022/2023.  
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