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Colofon 

 

De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst 

De Rekenkamercommissie voor de gemeente Brummen en de Rekenkamercommissie voor de gemeente Voorst 

bestaan uit twee externe leden en een extern voorzitter, in beide gemeenten ondersteund door een ambtelijk se-

cretaris. Brummen en Voorst hebben een samenwerkingsovereenkomst die regelt dat ambtenaren van de ene 

gemeente het feitelijke onderzoekswerk kunnen doen bij de andere. De Rekenkamercommissie kan ook de onder-

zoekwerkzaamheden uitbesteden. De Rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie.  

Jaarlijks voert de Rekenkamercommissie bij beide gemeenten tenminste één onderzoek uit. De gemeente Brum-

men trekt € 22.000,-- uit voor de Rekenkamercommissie en de gemeente Voorst € 20.500 (2015). Beide bedragen 

zijn exclusief de salariskosten van de secretarissen. 

 

De functie van de Rekenkamercommissie is de gemeenteraad een extra handvat te bieden zijn controlerende taak 

uit te voeren. De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatig-

heid van de gemeente. Het kan gaan om vragen als: “Zijn de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt?”, “Zijn de 

voorbereiding en uitvoering van het beleid efficiënt verlopen?”, “Heeft het niet meer gekost dan vooraf was be-

paald?”.  

 

De Rekenkamercommissie hanteert een brede taakopvatting, baseert zich daarbij op de aanbevelingen van Beren-

schot uit 2011 en heeft haar taakopvatting verwoord in een Position Paper. De Rekenkamercommissie doet niet 

alleen onderzoek naar gebeurtenissen die in het verleden liggen (ex-post onderzoek) maar ook naar actuele zaken 

(ex-ante onderzoek). De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraden ook met adviezen, informatie uit 

de kring van de Rekenkamers en andere informatie. 

 

Doel van het werk van de Rekenkamercommissie is dat de gemeente lessen trekt uit het verleden en actuele ont-

wikkelingen beter kan duiden. Daarom formuleert de Rekenkamercommissie altijd aanbevelingen aan raad en col-

lege. De Rekenkamercommissie kiest zelf haar onderzoeksonderwerpen maar staat in nauwe dialoog met de ge-

meenteraden. 

 

Samenstelling 

Voorzitter   Dhr. mr drs F.W.A.J. Giesbers (t/m 31 december 2015) 

Leden    Dhr. ir H.N.M. van den Broek (per 1 januari 2015) 

    Mw. drs F.A.M. Disselhorst 

Trainee    Mw. drs N.B. Herder (1 januari t/m 31 december2015)  

Ambtelijk secretaris Brummen Mw. M. Noordermeer 

Ambtelijk secretaris Voorst Mw. D. Vriezekolk-Groenewold 

 

Contact Brummen 

Post    Postbus 5, 6970 AA Brummen 

Telefoon   (0575) 568 221 

E-mail    m.noordermeer@brummen.nl  

Website                    www.brummen.nl (gemeenteraad > rekenkamercommissie)  

 

Contact Voorst 

Post    Postbus 9000, 7390 HA  Twello 

Telefoon   (0571) 279 387 

E-mail    d.vriezekolk@voorst.nl  

Website                    www.voorst.nl  (gemeenteraad -> rekenkamercommissie) 

http://www.brummen.nl/
mailto:d.vriezekolk@voorst.nl
http://www.voorst.nl/
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1.  Inleiding  
  

De Rekenkamercommissie van de gemeenten Brummen en Voorst  biedt het 10e jaarverslag aan. De Rekenkamer-

commissie Voorst en de Rekenkamercommissie Brummen zijn twee aparte commissies. Omdat de samenstelling 

van de commissies identiek is (op de secretarissen na) stemt de Rekenkamercommissie zoveel mogelijk de werk-

zaamheden af. Uit praktische overwegingen en om de beide gemeenten te informeren over het geheel van de 

werkzaamheden is het jaarverslag gecombineerd. De afzonderlijke gemeenten krijgen hierbij aandacht.  

 

 

2.  Wijzigingen samenstelling Rekenkamercommissie 

 

• Per 31 december 2015 heeft Eric Giesbers, voorzitter vanaf het eerste 

uur, zijn werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie na tien jaar 

beëindigd. Zijn tweede zittingstermijn liep af en een derde termijn is op 

basis van de verordening niet mogelijk. De gemeenteraad van Voorst 

heeft op 14 december 2015 op hartverwarmende wijze afscheid geno-

men. In Brummen gebeurde dat op 7 januari 2016. 

• Voor de invulling van de vacature is een werkgroep gevormd, bestaande 

uit een raadslid uit Brummen resp. Voorst, de leden van de Rekenka-

mercommissie, de locogriffier van Voorst en de griffier van Brummen. 

Uit 24 sollicitanten heeft de werkgroep Carlo van Dijk geselecteerd als de 

meest geschikte kandidaat. De beide gemeenteraden hebben unaniem 

ingestemd met de voordracht van de werkgroep. Per 1 januari 2016 is Carlo van Dijk benoemd als de nieuwe 

voorzitter. 

• Per 1 januari 2016 is Frida Disselhorst herbenoemd als lid van de 

Rekenkamercommissie voor de periode va 1 januari 2016 – 1 ja-

nuari 2020. Ook dit besluit werd door beide gemeenteraden met 

algemene stemmen genomen. 

• Gedurende het hele jaar 2015 heeft trainee Nienke Herder mee-

gedraaid . Ze was bij alle vergaderingen en vele bijeenkomsten 

aanwezig. Haar jeugdig elan en inbreng waren bijzonder verfris-

send. Door de lange doorlooptijden van de onderzoeken bleek het 

wel lastig een zelfstandige klus te formuleren. Dit is een leerpunt 

voor een volgende keer.  

 

 

3. Onderzoek en meer 

 

De Rekenkamercommissie doet in de eerste plaats onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van uit-

gevoerd beleid. Daarnaast probeert zij vorm en inhoud te geven aan de aanbevelingen in het onderzoeksrapport 

van Berenschot (2011) naar het functioneren van Rekenkamer(commissie)s: 

• het versterken van het contact tussen raad en Rekenkamercommissie. In principe is de Rekenkamercommissie 

aanwezig bij vergaderingen van de Auditcommissie en brengt daarvoor zelf agendapunten in.  

• brede taakopvatting van de Rekenkamercommissie die het ook mogelijk maakt ex-ante (voor en tijdens het 

beleidsproces) de gemeenteraad te ondersteunen. 

In het verslagjaar heeft de Rekenkamercommissie de lijn van het toepassen van deze aanbevelingen voortgezet en 

de taakopvatting verwoord in een Position Paper. 
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4. Onderzoeksprogramma en onderzoeksprotocol 

 

Onderzoeksprogramma Brummen 

Na overleg met de Auditcommissie is het onderzoeksprogramma begin 2015 geactualiseerd. 

 

Onderzoeksprogramma Voorst  

In 2015 is gewerkt op basis van het onderzoeksprogramma vanaf 2015, dat op 10 februari 2015 door de Rekenka-

mercommissie is vastgesteld. 

 

Onderzoeksprotocol 

In het onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie 

de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onder-

zoek. Het onderzoeksprotocol biedt waarborgen voor de kwali-

teit van onderzoeken en voor een goed verloop van het onder-

zoeksproces binnen de beide gemeenten. Op 27 mei 2015 heeft 

de Rekenkamercommissie het protocol geëvalueerd en gewijzigd 

vastgesteld. De belangrijkste wijziging zit in de wijze waarop de 

Rekenkamercommissie komt tot (een weging) van de onder-

zoeksonderwerpen. Uitgeschreven is op welke wijze kansrijke 

onderzoeksonderwerpen worden verzameld. Ook nieuw is dat 

langs de lijnen van de wegingscriteria eerst een kort feitenonder-

zoek wordt gedaan, dat ook onderwerp van gesprek is met de 

Auditcommissie. 

Een kleine aanpassing is, dat de Rekenkamercommissie, geheel in 

lijn met de werkwijze van de raad, het onderzoeksdossier uitslui-

tend digitaal opbouwt, en niet meer op papier. 

 

De beide gemeenteraden zijn geïnformeerd over de aanpassing van het onderzoeksprotocol, en de wijzigingen zijn 

toegelicht in beide Auditcommissies. Het protocol is te vinden op de websites van de Rekenkamercommissie 

Brummen en de Rekenkamercommissie Voorst. 

 

 

5. Afgeronde (voor-)onderzoeken 

 

Brummen 

A.    Onderzoek naar “maatschappelijke effecten van bezuinigingen in de gemeente Brummen” 

De centrale onderzoekvraag luidt: 

Wat zijn de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen die de gemeente Brummen heeft doorgevoerd? 

Na het opstellen van een voorlopige onderzoeksopzet is dit onderzoek gestart in november 2014. Gekozen is voor 

uitbesteding van het onderzoek aan Peter Houtsma en Peter Prins vanwege eerdere ervaringen met een vergelijk-

baar onderzoek in Voorst. Dossierstudie en interviews zijn afgerond. Op 11 februari 2015 heeft een workshop 

plaatsgevonden waarin de onderzoekers de voorlopige resultaten hebben gedeeld met de aanwezige raadsleden, 

collegeleden en vertegenwoordigers van onderzochte organisatie en verenigingen. Er werd ook gediscussieerd aan 

de hand van een aantal stellingen.  

Het eindrapport is op 28 juli 2015 aangeboden aan de gemeenteraad, college van B&W en direct betrokkenen. Op 

1 oktober 2015 is het rapport besproken in het forum en op 7 januari 2016 heeft de gemeenteraad de aanbevelin-

gen unaniem overgenomen.  



 

Jaarverslag 2015 Rekenkamercommissie Voorst en Brummen                             vastgesteld  29 maart 2016                                                                             

  

- 5 -

B.    Rekenkamerbrief “Sturing en verantwoording taken Omgevingsdienst Veluwe IJssel”  

Met ingang van 2013 is bij wet een landelijk dekkend stelsel van omgevingsdiensten ingevoerd om de kwaliteit van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken via samenwerking van gemeenten en provincie(s) 

beter te borgen.  

De Rekenkamercommissie heeft door middel van een vooronderzoek een “foto” gemaakt van de relatie tussen de 

gemeente Brummen en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). Ditzelfde onderzoek is ook voor de gemeente 

Voorst uitgevoerd. Op hoofdlijnen is onderzocht: 

- op welke wijze de samenwerking OVIJ is aangegaan; 

- op welke wijze vanaf 2013 uitvoering is gegeven aan de samenwerking; 

- of er aanleiding is voor uitgebreid onderzoek en wat de aandachtspunten zijn voor de toekomst. 

De Rekenkamercommissie heeft uit het vooronderzoek een aantal conclusies getrokken en aandachtspunten voor 

de raad geformuleerd in de vorm van een Rekenkamerbrief, die op 14 december 2015 is aangeboden aan de ge-

meenteraad, het college van B&W en direct betrokkenen. 

Op grond van het vooronderzoek zag de Rekenkamercommissie op dat moment geen aanleiding tot een uitgebrei-

der onderzoek. De Rekenkamercommissie realiseert zich dat elke foto een momentopname is. De foto is op een 

aantal punten nog niet scherp te stellen. Het vooronderzoek is geheel in eigen beheer uitgevoerd door de Reken-

kamercommissie (Herman van den Broek, Frida Disselhorst). De gemeenteraad heeft de Rekenkamerbrief voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

C.    Privacy in de 3 decentralisaties in de gemeente Brummen 

De Rekenkamercommissie Brummen is september 2015 een vooronderzoek gestart naar de borging van privacy in 

de 3 decentralisaties in de gemeente Brummen.  

Aanleiding voor dit vooronderzoek waren verontrustende berichten in tijdschriften en inspectierapporten over het 

schenden van privacy van burgers.. Het gaat om veilig gebruik van informatiesystemen en om de manier waarop in 

de samenwerking omgegaan wordt met privacygevoelige informatie. Het uitgevoerde vooronderzoek bestond uit 

literatuuronderzoek en een verkennend gesprek met de Auditcommissie van Brummen.  

Aangezien er een raadsvoorstel voorlag om “Kadernotitie gegevensverwerking en privacy in de 3 decentralisaties 

2016-2018” en de bij behorende documenten vast te stellen, heeft de Rekenkamercommissie besloten om de re-

sultaten van dit vooronderzoek tijdig met de raad te delen in een Rekenkamerbrief. Deze Rekenkamerbrief is op 26 

november 2015 verzonden. De gemeenteraad heeft de Rekenkamerbrief betrokken bij de behandeling van ge-

noemde Kadernotitie. 

 

Voorst 

A. Rapport “Bouwen is meer dan stenen stapelen” 

Centrale onderzoekvraag: 

“In hoeverre draagt de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen (later IJsseldal 

Wonen) bij aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?” 

De prestatieafspraken stonden, als concretisering van de samen-

werking, centraal in dit rekenkameronderzoek. Door de actuele 

ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting, was dit on-

derzoek niet alleen gericht op de bestaande, maar ook op de toe-

komstige samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie. De 

onderzoeksopzet is op 3 december 2014 vastgesteld. In de maand 

december zijn schriftelijke bronnen bestudeerd, en begin 2015 zijn 

interviews gehouden met vertegenwoordigers van IJsseldal Wonen 

(voorheen Goed Wonen) alsook (ex)wethouders, ambtenaren en 

raadsleden van de gemeente Voorst. Het onderzoek is uitgevoerd 

door Thierry Wever en Eline van Kessel van RIGO Research en Ad-

vies BV. De regie van het onderzoek lag zoals gebruikeljk in handen 

van de Rekenkamercommissie en Frida Disselhorst was onderzoeksverantwoordelijke.  
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Het onderzoek vond plaats in de periode december 2014 tot april 2015. In aanvulling op de reguliere onderzoeks-

werkzaamheden is op 23 maart 2015 een raadsconferentie georganiseerd. Deelnemers waren vertegenwoordigers 

van IJsseldal Wonen, raadsleden, college en betrokken ambtenaren. In de raadsconferentie zijn de belangrijkste 

onderzoeksresultaten actief gedeeld en werd de betekenis van actuele ontwikkelingen in de sociale volkshuisves-

ting met betrokkenen besproken, dit met het oog op de toekomstige samenwerking.  

Het eindrapport is op 16 juni 2015 aangeboden aan de gemeenteraad, college van B&W en direct betrokkenen. Op 

31 augustus 2015 is het rapport besproken in een ronde-tafelgesprek en op 14 september 2015 heeft de gemeen-

teraad gedebatteerd over het rapport. De raad heeft de conclusies en aanbevelingen overgenomen met 15 stem-

men voor en 4 stemmen tegen. 

 

B. Rekenkamerbrief “Sturing en verantwoording taken Omgevingsdienst Veluwe IJssel”  

Met ingang van 2013 is bij wet een landelijk dekkend stelsel van omgevingsdiensten ingevoerd om de kwaliteit van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken via samenwerking van gemeenten en provincie(s) 

beter te borgen.  

De Rekenkamercommissie heeft door middel van een vooronderzoek een “foto” gemaakt van de relatie tussen de 

gemeente Voorst en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). Ditzelfde onderzoek is ook voor de gemeente 

Brummen uitgevoerd. Op hoofdlijnen is onderzocht: 

- op welke wijze de samenwerking OVIJ is aangegaan; 

- op welke wijze vanaf 2013 uitvoering is gegeven aan de samenwerking; 

- of er aanleiding is voor uitgebreid onderzoek en wat de aandachtspunten zijn voor de toekomst. 

De Rekenkamercommissie heeft uit het vooronderzoek een aantal conclusies getrokken en aandachtspunten voor 

de raad geformuleerd  in de vorm van een Rekenkamerbrief, die op 10 december 2015 is aangeboden aan de ge-

meenteraad, het college van B&W en direct betrokkenen. 

Op grond van het vooronderzoek zag de Rekenkamercommissie op dat moment geen aanleiding tot een uitgebrei-

der onderzoek. De Rekenkamercommissie realiseert zich dat elke foto een momentopname is. De foto is op een 

aantal punten nog niet scherp te stellen. Het vooronderzoek is geheel in eigen beheer uitgevoerd door de Reken-

kamercommissie (Herman van den Broek, Frida Disselhorst en Dini Vriezekolk). De gemeenteraad heeft de Reken-

kamerbrief voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

6. Onderzoeken met doorloop in 2016 (stand per 31 maart 2016) 

 

Brummen 

Onderzoek naar “Wat betekent burgerparticipatie voor de rol van de gemeenteraad Brummen”. 

Het onderzoek naar de betekenis van burgerparticipatie voor de rol van de gemeenteraad staat niet in het 

onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie kiest voor dit onderzoek 

vanwege de actualiteit van inwonerspanel “Brummen Spreekt”. Meerdere raadsleden hebben bij de 

kerntakendiscussie in 2015 een spanning ervaren tussen de rol van dit inwonerspanel (participatieve democratie) 

en de rol van de gemeenteraad (representatieve democratie). 

 

Als onderzoeksvraag is geformuleerd:  

In hoeverre werkt burgerparticipatie door op de rol van de gemeenteraad van Brummen? 

Het antwoord op deze vraag wordt verkregen met een raadsconferentie en door bronnenonderzoek. Het onder-

zoek is gestart in 2015. De Rekenkamercommissie streeft er naar in de eerste helt van 2016 met conclusies en 

aanbevelingen aan de gemeenteraad te kunnen rapporteren.  

 

 

Voorst 

“Informatievoorziening raad Voorst in kader van Drie Decentralisaties” 

De gemeenteraad heeft in 2014 de kaders voor de Drie Decentralisaties (3D’s) vastgesteld. Met de nieuwe taken 
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wordt de verantwoordelijkheid van gemeenten voor kwetsbare burgers, oud en jong, belangrijk uitgebreid. Met de 

nieuwe taken heeft de gemeente nog weinig ervaring. Het is daarom voor de raad belangrijk goed te kunnen vol-

gen of de doelstellingen worden gehaald en wat de maatschappelijke effecten zijn. Een heldere informatievoor-

ziening is voor de raad noodzakelijk om zijn controlerende en vervolgens kaderstellende rol op een goede wijze te 

kunnen vervullen. Van belang is dat de raad de juiste indicatoren formuleert, zodat voor het college duidelijk is aan 

welke sturingsinformatie de raad behoefte heeft. De Rekenkamercommissie wil de raad ondersteunen bij het in-

ventariseren en formuleren van de informatiebehoefte. Doel is te komen tot een Monitor Sociaal Domein. De 

Auditcommissie heeft hiermee ingestemd. 

 

Werkwijze 

De Rekenkamercommissie heeft met de burgemeester en gemeentesecretaris gesproken over de aansluiting op de 

reguliere Planning & Control cyclus en hetgeen al door het college wordt geleverd. Ook is gesproken over het feit 

dat  de Rekenkamercommissie de raad nu op een andere manier ondersteunt dan door middel van klassiek onder-

zoek. De Rekenkamercommissie heeft ook een oriënterend gesprek gehad met 

de coördinerend wethouder decentralisaties en de ambtelijk manager. Dit nieu-

we initiatief past precies in de vernieuwde werkwijze, zoals beschreven in de 

Position Paper.  

Ter inventarisatie van de informatiebehoefte  hebben 2 bijeenkomsten met de 

fractiespecialisten sociaal domein plaatsgevonden en is een raamwerk voor de 

informatievoorziening voorbereid, waarbij de door de raad vastgestelde kaders 

het uitgangspunt zijn. In juni 2015 is dit raamwerk “Verkenning informatiebe-

hoefte gemeenteraad i.k.v. 3 Decentralisaties” besproken met het college. Op 27 

oktober 2015 heeft het college aan de Rekenkamercommissie een brief geschre-

ven over het proces en de mogelijke beantwoording van de monitoringsvragen. 

In november 2015 heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden tussen college en Rekenkamercommissie en zijn 

afspraken gemaakt over een praktische invulling: het opleveren van een Jaarrapportage Sociaal Domein 2015 (als 

opstap naar een meer permanente Monitor). 

 

Eindproduct 

De rol van de Rekenkamercommissie is die van regisseur van de discussie, te komen tot een handzame en integrale 

monitor, die de raad in staat stelt zijn rol goed te vervullen. Het beoogde eindproduct is een Rekenkamerbrief over 

de monitor. De Rekenkamercommissie voert het onderzoek zelf uit (Eric Giesbers/Carlo van Dijk, Herman van den 

Broek, Nienke Herder en Dini Vriezekolk).  

 

 

7. Andere activiteiten en plannen 
 

Evaluatie Samenwerkingsovereenkomst 

De griffiers hebben de 4 jaarlijkse evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst voorbereid. Begin 2016 zijn  de 

resultaten aangeboden aan de gemeenteraad.  

 

Kwaliteitsbevordering onderzoekers 

In 2015 is opnieuw afgezien van een bijpraatsessie met de gemeentelijke onderzoekers omdat alle (voor) onder-

zoeken ofwel extern zijn uitgevoerd ofwel door de leden van de Rekenkamercommissie zelf zijn uitgevoerd. 

 

Werkwijze Rekenkamercommissie 

Tijdens de “heidag” in het voorjaar van 2015 is stilgestaan bij wijze waarop de onderzoekprogramma’s tot stand 

komen. Afgesproken is om nadrukkelijker plek in te ruimen voor vooronderzoek, voordat tot daadwerkelijk onder-

zoek wordt overgegaan.  
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Ook heeft de Rekenkamercommissie gesproken over haar brede taakopvatting: de raad breed ondersteunen in zijn 

controlerende en kaderstellende rol. Omdat de maatschappij zo sterk in beweging is, is het risico aanwezig dat een 

Rekenkamercommissie bij uitsluitend ex post onderzoeken (onderzoeken nadat het beleid is uitgevoerd) achter de 

feiten aanloopt. De Rekenkamercommissie vindt het belangrijk om enerzijds rolvast te zijn en zich anderzijds soe-

pel op te stellen bij vraagstellingen vanuit de raad. De vernieuwde visie is verwoord in een Position Paper. Deze is 

aan beide raden en colleges verzonden, op de websites geplaatst en besproken met de Auditcommissies. Ook bij 

de werving van een nieuwe voorzitter was expliciet aandacht voor de Position Paper. 

De Rekenkamercommissie werkt (net als de gemeenteraden) inmiddels volledig digitaal. De leden maken ook ge-

bruik van de applicaties NotuDoc en NotuBox, weliswaar op eigen apparatuur.  

 

 

8. Communicatie en contacten 

 

Raad en gemeentebestuur 

De Rekenkamercommissie is in wisselende samenstelling aanwezig geweest bij de raadsbehandeling van de onder-

zoekrapporten. Frida Disselhorst was aanwezig bij de installatievergadering van 

burgemeester Van Hedel in Brummen. De voltallige Rekenkamercommissie 

was aanwezig bij het afscheid van Eric Giesbers, de herbenoeming van 

Frida Disselhorst, de benoeming van Carlo van Dijk en de benoeming 

van Nienke Herder in januari en haar afscheid in december 2015.  

 

Auditcommissies 

De Rekenkamercommissie heeft aan drie vergaderingen van de Audit-

commissie Brummen deelgenomen. 

De Rekenkamercommissie heeft aan vier vergaderingen van de Auditcom-

missie Voorst deelgenomen. De Auditcommissie Voorst spreekt al langere tijd 

over het eigen functioneren en (o.a.) de Rekenkamercommissie is de vraag gesteld hoe zij aan-

kijkt tegen het (vooralsnog tijdelijk) opschorten van de vergaderingen van de Auditcommissie. Geantwoord 

is dat het voor de Rekenkamercommissie belangrijk is een overlegforum te hebben met (een afvaardiging van) de 

gemeenteraad over het onderzoekprogramma, een onderzoeksopzet, etc. Dit hoeft niet persé de Auditcommissie 

te zijn, maar kan ook een andere afvaardiging van de raad zijn.  

 

Pers/algemeen 

Op de gemeentelijke pagina in het huis-aan-huisblad, in de lokale pers, via nieuwsberichten op de gemeentelijke 

website en via Twitter is aandacht aan de rapporten besteed. De Rekenkamercommissie heeft geen persconferen-

ties gehouden.  

Alle documenten zijn te raadplegen op de websites van Brummen en Voorst. De onderzoeksrapporten zijn ook te 

raadplegen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 

 

Externe contacten 

De Rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies 

(NVRR). Voorzitter Eric Giesbers heeft deelgenomen aan het jaarlijkse congres. Herman van den Broek is naar een 

Landelijke Kenniskring geweest over decentralisaties in het sociale domein en de rol van de raad en de rekenka-

mercommissie daarbij en heeft deelgenomen aan de rekenkamerdag van de Algemene Rekenkamer en de NVRR. 
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9. Nevenwerkzaamheden 

 

De (neven-) werkzaamheden van de leden van de Rekenkamercommissie staan vermeld op de website van beide 

gemeenten. 

 

10. Nadere gegevens over 2015 

 

De Rekenkamercommissie heeft tienmaal voltallig en afwisselend in Brummen en Voorst vergaderd, en heeft een 

heidag gehouden. De financiële gegevens zijn te vinden in bijlage 1.  
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Bijlage 1 

 

 

 Begroting Rekening 

     

Brummen     

     

Leden en voorzitter €    6.000 € 6.000 

Trainee        900      900 

Reiskosten en diversen   €  1.211,05 

Onderzoek €  15.100 €  3.982*) 

     

Totaal € 22.000 € 12.093,05 

     

     

     

Voorst     

     

Leden en voorzitter €    6.000                               €    6.000 

Trainee €       900 €       900 

Reiskosten en diversen €    1.000 €       994 

Onderzoek €  12.600 €   3.442,50 **) 

     

Totaal € 20.500 € 11.336,50 

     

 

 

*)  Hoewel de Rekenkamercommissie Brummen in het verslagjaar aan 3 onderzoeken heeft gewerkt is het 

beschikbare budget lang niet volledig benut. Dit heeft 2 oorzaken: het onderzoek “maatschappelijke effecten van 

bezuinigingen in de gemeente Brummen” is volledig extern uitgevoerd. Het onderzoek is in 2015 afgerond, maar 

volledig gefactureerd op 2014. Het onderzoek “Privacy in de 3 decentralisaties in de gemeente Brummen” is volle-

dig in eigen beheer uitgevoerd, evenals het vooronderzoek naar de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Dit betekent 

wel dat de voorzitter, leden en secretaris in 2015 veel meer tijd dan gebruikelijk hebben geïnvesteerd in de Reken-

kamercommissie. Dit vloeit voort uit de nieuwe werkwijze. Voor de heidag 2016 is dit onderwerp van gesprek. 

 

**) Hoewel de Rekenkamercommissie Voorst in het verslagjaar intensief aan 3 onderzoeken heeft gewerkt is 

het beschikbare budget lang niet volledig benut. Dit heeft 2 oorzaken: het onderzoek “Bouwen is meer dan stenen 

stapelen” is volledig extern uitgevoerd, maar voor 75% gefactureerd op 2014. Het onderzoek “Monitoring 3D’s” is 

volledig in eigen beheer uitgevoerd, evenals het vooronderzoek naar de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Dit bete-

kent wel dat de voorzitter, leden en secretaris in 2015 veel meer tijd dan gebruikelijk hebben geïnvesteerd in de 

Rekenkamercommissie. Dit vloeit voort uit de nieuwe werkwijze. Voor de heidag 2016 is dit onderwerp van ge-

sprek.  

 

 

 

 

 

 


