Onderzoeksplan 2017/18
SAMENSTELLING
Groene Hart rekenkamer
De Groene Hart rekenkamer bestaat uit drie onafhankelijke externe leden en wordt
ambtelijk ondersteund door de ambtelijk secretaris:
• Marjolijn Blom, voorzitter
• Maarten ter Hoeve, lid en tevens vicevoorzitter
• Jeroen van Oort, lid
• Lisette de Lange, ambtelijk secretaris

ONDERZOEKEN
De rekenkamercommissie bepaalt zelf het onderzoeksprogramma. Desalniettemin
voeren we overleg met de programmaraad over onze onderzoeksplannen. Daarnaast
staan we open voor suggestie vanuit de raden, burgers, organisaties of de media. Op
basis van alle input wordt een lijst met onderzoeksonderwerpen samengesteld.
De Groene Hart Rekenkamer heeft zich na een inventarisatie bij de vier
gemeenteraden gebogen over de ingediende onderzoeksonderwerpen. De
rekenkamercommissie is gekomen tot een selectie die hieronder kort zal worden
toegelicht. Hierbij is goed om te vermelden dat de onderzoeken naar onderwerp 1 en
2 in 2017 zijn gestart en doorlopen in 2018. De onderwerpen 3 en/of 4 zullen naar
verwachting uitwerking krijgen in 2018.
Inkoop Jeugdzorg
In dit onderzoek zal de rekenkamer zich in eerste instantie focussen op de vragen of
(1) de gestelde doelstelling bij deze samenwerking bereikt is en of (2) de gekozen
werkvorm efficiënt is gebleken. De rekenkamercommissie kijkt daarbij naar het beleid
en de praktijk. Tevens zal de rol van de gemeenteraden onder de loep worden
genomen (Zijn ze in positie? En hoe is de informatievoorziening richting de raden
georganiseerd?).

PROGRAMMARAAD
De programmaraad is ingesteld om de verbinding met de vier gemeenteraden
(Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) te borgen. Vanuit iedere
deelnemende gemeente zijn 2 raadsleden vertegenwoordigd.
OPDRACHT
De Groene Hart rekenkamer ondersteunt de gemeenteraden in hun controlerende en
kaderstellende taak. Dit doet zij door onderzoek uit te voeren naar de volgende drie
zaken:
•
Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en
regelgeving?
•
Doelmatigheid: is de voorbereiding en de uitvoering van beleid efficiënt
verlopen?
•
Doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid daadwerkelijk
behaald?
De Groene Hart rekenkamer beziet de mogelijkheden om gemeenschappelijke
onderzoeken voor de gemeenten uit te voeren maar heeft ook de ruimte om voor
individuele gemeenten onderwerpen onder de loep te nemen. De
rekenkamercommissie zorgt hoe dan ook voor een evenwichtige verdeling van
onderzoek over de gemeenten.
SELECTIECRITERIA
Van de lijst met onderzoeksonderwerpen hebben wij een shortlist met 6
onderwerpen gemaakt. De criteria die de rekenkamercommissie heeft gehanteerd bij
het selecteren van de onderzoeksonderwerpen zijn als volgt:
• In hoeverre past het voorstel binnen de primaire taak van de GHR-functie?;
• Kan men in potentie leren van het onderzoek? (effectiviteit);
• Er heeft in de afgelopen 5 jaar geen onderzoek plaatsgevonden op dit onderwerp
(in brede zin);
• Draagvlak binnen en/of tussen gemeenten;
• Urgentie;
• Bevoegdheid van de gemeente;
• Substantieel, organisatorisch, financieel en maatschappelijk belang;
• Spreiding beleidsvelden en gemeenten;
• Uitvoerbaar binnen de beschikbare middelen.
De criteria zijn willekeurig opgesomd en kunnen per onderzoek ook verschillend
wegen.

Omgevingswet
De rekenkamer zal onderzoek doen naar de voorbereiding op de inwerkingtreding in
2019 van de Omgevingswet. Mogelijke vragen in dit onderzoek: zijn gemeenten
hierop voldoende voorbereid? Welke stappen zijn nog nodig om de wet straks goed
uit te voeren? Welke lessen zijn uit de eerste stappen te trekken? Wat is de rol van de
raad, wordt deze voldoende geïnformeerd en in stelling gebracht? Wat zijn de
opvattingen in de raad over de gewenste bestuursstijlen en hoe verhouden zich die
tot de keuzes in het traject van de Omgevingswet?
Veiligheidsbeleid
Bij de input die de rekenkamer heeft gekregen van de verschillende gemeenten
waren meerdere onderwerpen gelieerd aan veiligheid. Het gaat dan om
onderwerpen als effectiviteit van het preventief jeugd- en jongerenbeleid,
effectiviteit veiligheidsmiddelen, inzet BOA’s, jongeren beleid bij overlast gevende
jeugd en het veiligheidsbeleid in meer algemene zin. Bij het verdere oppakken van dit
onderwerp wil de rekenkamer in gesprek met de programmaraad om te bezien of
dergelijke onderwerpen samen te brengen zijn in een breder onderzoek naar
veiligheidsbeleid over de verschillende gemeenten.
Gemeenschappelijke regelingen
De rekenkamer wil daarbij de focus leggen op de bestuurlijke structuur van de
regelingen en op de mate van toezicht en sturing die de gemeenten op
gemeenschappelijke regelingen kunnen uitoefenen. Doel is inzicht te verschaffen in
de sturings- en controlemogelijkheden die gemeenteraden samen en individueel
hebben op gemeenschappelijke regelingen, de mate waarin daarvan gebruik wordt
gemaakt en de eventuele problemen die zich daarbij voordoen. Tevens kan het de
nieuwe raden goede handvatten verschaffen over hoe om te gaan met GR-en

BUDGET
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten stellen ieder een budget ter
beschikking voor de rekenkamercommissie.
Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal inwoners van de gemeente per 1
januari van het jaar daaraan voorafgaand, vermenigvuldigd met netto € 0,60 per
inwoner per jaar. Voor 2017 en 2018 geldt dus dat het budget van de
rekenkamercommissie € 104.000 bedraagt.
CONTACT
Telefoon: (0182) 58 91 97
mail: info@groenehartrekenkamer.nl
postadres: Postbus 1086, 2800 BB Gouda

