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1. Opening en vaststelling agenda
Richard Klein Tank opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Aan
de agenda wordt toegevoegd het verslag van 13 maart 2017.

2. Verslag van 13 maart 2017
Het conceptverslag van 13 maart wordt conform vastgesteld.

3. Stand van zaken drie onderzoeken 2016
Op hoofdlijnen wordt de status en de inhoudelijke stand van zaken gedeeld.
Oost-Gelre Gronduitgifte
Het concept van de ‘rapportage ten behoeve van hoor- en wederhoor op feiten’
is voorgelegd aan het College. Nadat hier geen reactie op is ontvangen, is aan
het College de rapportage voorgelegd ‘ten behoeve van bestuurlijke hoor- en
wederhoor’. Deze reactie staat nog open. Richard Klein Tank zal op korte
termijn navraag doen wanneer de reactie komt. De Raad ontvangt daarna het
definitieve rapport. De klagende burgers ontvangen het rapport hierna.
Aalten – Gemeenschapshuizen
Het onderzoek bij de negen gemeenschapshuizen is breed gedragen. Zowel de
gemeente als de besturen van de gemeenschapshuizen zijn nauw betrokken. De
bijeenkomst van 12 juni j.l. waarin de conceptbevindingen en geleerde lessen
werden gedeeld onderstreepte dat: alle besturen waren aanwezig alsmede
meerdere raadsleden en afgevaardigden van de Stichting Figulus Welzijn.
Het onderzoek is complex gegeven: de verschillende uitgangsposities van de
gemeenschapshuizen; de brede vraagstelling (o.a. maatschappelijke effecten,
kosten); de diversiteit aan verdienmodellen; de vele geleerde lessen.
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Uitgangspunt is om het conceptrapport voor het zomerreces uit te brengen.
Winterswijk – Sportbeleid
Het onderzoek is in de rapportagefase. Nog niet alle informatie is opgeleverd
(met name: exploitatiecijfers sportaccommodaties; uitgaven sport van
gemeenten Aalten, Oost Gelre, Winterswijk). De planning is om het
conceptrapport voor de zomer op te leveren.

4. Verzoek vanuit Winterswijk om gezamenlijk onderzoek ICT in
2017
Het onderzoek naar de toekomstvastheid van de IT-huishouding binnen de
gemeente Winterswijk loopt.
Onderzoek richt zich op de toepassingsmogelijkheden die de IT biedt (‘aanbod
gedreven’). Is dus niet zozeer gericht op de efficiënte inzet van de IT
(samenwerking Aalten en Doetinchem). Het onderzoek kan wellicht ook
interessant zijn voor Oost Gelre.
Veldwerk loopt (beoordeling documentatie en interviews). Daarna oplevering
conceptrapportage.

5. Afstemming van rekenkameronderzoek op de verplichte
onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Afstemming van de rekenkameronderzoeken op de verplichte onderzoeken
doelmatigheid en doeltreffendheid is een verplichting volgens artikel 213, lid 3
van de Gemeentewet.
In Oost Gelre is hieraan 5 jaar geleden aandacht besteed. In Aalten in de periode
januari 2013 – juli 2014. Voor Winterswijk is dit niet bekend.
De Rekenkamercommissie trekt hieruit de conclusie dat de Colleges kennelijk
weinig behoefte hebben aan respectievelijk geen prioriteit geven aan
onderzoeken gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid. De
Rekenkamercommissie neemt dit ter kennisgeving aan.

6. Inventarisatie mogelijke onderzoeksonderwerpen
Vanuit de inventarisatie van mogelijke onderzoeksonderwerpen komen de
volgende onderwerpen naar voren. Het gaat hier om de hoofdlijnen; in de
bijlage is dit meer gedetailleerd uitgewerkt.
 Nagaan in hoeverre de lopende onderzoeken (Gronduitgifte Oost Gelre;
Gemeenschapshuizen Aalten; Sportbeleid Winterswijk) ook relevant zijn
voor de andere gemeenten.
 Verkennen van mogelijkheden tot meer samenwerken met andere
gemeenten. Is nu te fragmentarisch.
 Burgerinitiatieven: proces van idee tot en met raadsvoorstel.
 Onderzoek IT Winterswijk verbreden naar Aalten en/of Oost Gelre.
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Voorkeur voor relevant onderwerp dat in de breedte bij Aalten, Oost Gelre
en Winterswijk wordt uitgevoerd. Zorg voor breed draagvlak.
In dit kader wordt een startbijeenkomst gehouden. In elk geval aanwezig: 4
raadsleden per gemeente en Partners+Pröpper.
Deel van de sessie (avond) gaat over terugkoppeling IT onderzoek
Winterswijk. Andere deel is gericht op bepalen AOGW-brede
onderzoeksonderwerp.
John Vinke plant, samen met collega-griffiers, de bijeenkomst (eind
september).
Partners+Pröpper bereidt de bijeenkomst inhoudelijk voor.

7. Wat verder ter tafel komt
Geen punten.

8. Rondvraag en sluiting
Geen punten voor de rondvraag.
Datum volgende vergadering is nader te bepalen.

=============================
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BIJLAGE Groslijst mogelijke onderzoeksonderwerpen
Uit de overleggen van de Rekenkamercommissie 2017: d.d. 13 maart en 22 juni

Thema

Nagaan in hoeverre het relevant is om de drie lopende onderzoeken
(Gronduitgifte Oost Gelre, Gemeenschapshuizen Aalten, Sportbeleid
Winterswijk) ook uit te voeren in de andere gemeenten. Eventueel in de
vorm van een quick scan.

Vraagstelling/
Focus

Zie respectievelijke rapportages.

Actualiteit/
Gebruikswaarde

Onderzoeksbevindingen en conclusies zijn zeer actueel.

Prioriteit

Thema

Nagaan of het IT onderzoek Winterswijk ook in de andere gemeenten kan
worden uitgevoerd (al dan niet als quick scan).

Vraagstelling/
Focus

Onderzoek naar de toekomstvastheid van de IT-huishouding binnen
de gemeente Winterswijk loopt. Gericht op de
toepassingsmogelijkheden die de IT biedt (‘aanbod gedreven’).

Actualiteit/
Gebruikswaarde

Onderzoeksbevindingen en conclusies zijn zeer actueel.
Aalten en Oost Gelre zijn niet met dit onderwerp bezig.

Prioriteit
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Thema

Verkennen van mogelijkheden tot meer samenwerken met andere
gemeenten.

Vraagstelling/
Focus

Enkele observaties:
‘Samenwerking is nu te fragmentarisch en te ad hoc’. ‘Nauwer
samenwerken AOGW: ze passen bij elkaar’.

Actualiteit/
Gebruikswaarde

Is ook actueel onderwerp binnen Regio Achterhoek (samenwerkende
Achterhoekse gemeenten).

Prioriteit

Thema

Burgerinitiatieven.

Vraagstelling/
Focus

Komen initiatieven van burgers tot hun recht? Gaat om het proces
van idee tot en met raadsvoorstel.
Is het inbrengen van initiatieven laagdrempelig?

Actualiteit/
Gebruikswaarde

Burgerparticipatie is een actueel onderwerp.

Prioriteit

Thema

Voorkeur voor relevant onderwerp dat in de breedte bij Aalten, Oost
Gelre en Winterswijk wordt uitgevoerd. Zorg voor breed draagvlak.

Vraagstelling/
Focus

In 2016 is gekozen voor een specifiek onderwerp per gemeente. Om de
samenhang binnen de Rekenkamercommissie te benadrukken heeft het nu
de voorkeur om voor één gezamenlijk onderwerp te kiezen.

In dit kader wordt een startbijeenkomst gehouden. In elk geval
aanwezig: 4 raadsleden per gemeente en Partners+Pröpper.
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Thema

Voorkeur voor relevant onderwerp dat in de breedte bij Aalten, Oost
Gelre en Winterswijk wordt uitgevoerd. Zorg voor breed draagvlak.

Actualiteit/
Gebruikswaarde
Prioriteit

Onderwerpen die al op de groslijst staan/ stonden (2016 en eerder)
Thema
Vraagstelling/
Focus

Actualiteit/
Gebruikswaarde

Wmo
De decentralisaties zijn zeer belangrijk voor de gemeenten. Op dit moment
is nog veel onduidelijk en is het de vraag wat de rekenkamercommissie
precies zou moeten onderzoeken, maar het onderwerp moet wel in beeld
blijven.
Onderwerp zal waarschijnlijk de komende jaren interessant blijven.
Mogelijk nog onderzoeken nav nieuwe ontwikkelingen.
Medio 2017: na te gaan: nog steeds relevant?

Prioriteit

Wellicht in het geval van nieuwe ontwikkelingen onderzoeken. Onderwerp
dus in beeld houden door het in de onderzoeksagenda 2014 op te nemen
als mogelijk onderwerp.

Thema
Vraagstelling/
Focus

Inrichten organisatie en administratie op decentralisaties.
In hoeverre is de administratie van de gemeente toegerust ten aanzien van
de nieuwe taken die meekomen met de decentralisaties? Het is belangrijk
dat de raden straks de goede informatie krijgen om te kunnen controleren
of het geld in overeenstemming met de gestelde kaders besteed wordt
(bijv. hoeveel van elke euro is er nu bij de hulpbehoevende aan bed terecht
gekomen?). Nu moet dus al nagedacht worden hoe het systeem wordt
ingericht.
Er is nog veel onzeker tav de decentralisaties en de kaders die raden willen
stellen. De kaders moeten eerst gesteld worden voor dit onderzocht kan
worden.

Actualiteit/
Gebruikswaarde

Medio 2017: na te gaan: nog steeds relevant?
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Thema
Prioriteit

Inrichten organisatie en administratie op decentralisaties.
Onderwerp in beeld houden door het in de onderzoeksagenda 2014 op te
nemen als mogelijk onderwerp.

Inventariseren van nieuwe onderwerpen
Aangezien de rekenkamercommissie de ruimte wil hebben om in te spelen op
actualiteiten en ook graag de raden / raadswerkgroep wil betrekken bij de
onderwerpkeuze, heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over nieuwe
onderzoeken. De rekenkamercommissie staat altijd open voor suggesties vanuit de
gemeenteraden en hoort het dus graag wanneer deze er zijn.

Thema

Vraagstelling/
Focus
Actualiteit/
Gebruikswaarde
Prioriteit

Thema

Vraagstelling/
Focus
Actualiteit/
Gebruikswaarde
Prioriteit
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