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1. Monitor rekenkameronderzoeken 
Stichtse Vecht 2018

Besluit college CONFORM ADViES

Advies te nemen besluit
1. De Monitor rekenkameronderzoeken Stichtse Vecht 2018 vaststellen.
2. Voor de onderzoeken waarvan alle aanbevelingen zijn opgevolgd, dan wel dit op korte termijn het 

geval is, aan de raad voorstellen deze te sluiten.
3. De Monitor rekenkameronderzoeken Stichtse Vecht als bijiage bij de Programmaverantwoording 

2017 ter kennis van de raad brengen.
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TOELICHTING

Inleiding
De Rekenkamercommissie Stichtse Vecht voert jaarlijks diverse onderzoeken uit. Daaruit vioeien 
aanbevelingen voor de raad en het college voort. Naar aanleiding van de rapportage begin 2017 over 
de invulling van deze aanbevelingen voor een viertal onderzoeken, is bestuurlijk toegezegd de 
voortgang van de aanbevelingen jaarlijks te actualiseren en via een P&C-document ter kennis van de 
raad te brengen. Met de voorliggende Monitor rekenkameronderzoeken Stichtse Vecht 2018 wordt 
deze toezegging uitgevoerd.

Argumenten
1. De Monitor rekenkameronderzoeken 2018 geeft de huidige stand van zaken voor de 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie weer.
In de Monitor is de voortgang van de aanbevelingen per peildatum 1e kwartaal 2018 opgenomen. Het 
betreft de aanbevelingen uit de tot en met 2017 uitgevoerde rekenkameronderzoeken. Uit de Monitor 
blijkt dat een groot deel van de aanbevelingen inmiddels is uitgevoerd of opgepakt.

2. Van diverse onderzoeken zijn alle aanbevelingen van de Rekenkamercommissie overeenkomstig 
de reactie van het college gerealiseerd.
Van de onderzoeken waarvan de aanbevelingen in lijn met de bestuurlijke reactie allemaal zijn 
ingevuld/opgepakt (of waarvoor dit op korte termijn geldt) wordt geadviseerd de raad voor te stellen 
deze te sluiten. Dit om te voorkomen dat toekomstige overzichten onnodig groot worden en de 
Monitor aan informatiewaarde verliest.

In de nu uitgevoerde Monitor wordt van 5 van de 9 uitgevoerde onderzoeken geadviseerd de raad 
voor te stellen deze te sluiten. Het betreft de onderzoeken:

nr 1. De voorbereiding op de decentralisaties in Stichtse Vecht (juni 2014); 
nr 3. Gemeentelijke herindeling, lasten en lusten? (april 2015); 
nr 4. Visie op afval (mei 2015);
nr 5. Gemeente Stichtse Vecht en de Millenniumdoelen (december 2015); 
nr 7. Sociaal domain Stichtse Vecht na de Transitie (juni 2016).

Voor de overige vier onderzoeken geldt dat ook de daarin voorgestelde aanbevelingen op een enkele 
na in uitvoering zijn genomen en waar nodig in de werkwijzen van de organisatie zijn doorgevoerd. 
Dat een aanbeveling nog niet is opgevolgd of gereed is heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat 
werkwijzen recent zijn aangepast (bijvoorbeeld de organisatieontwikkeling in het Sociaal domain) of 
de toegezegde (reactie)termijn gekoppeld is aan het opstellen van nieuw belaid, een nieuw 
instrument of een nieuw beleidsprogramma (bijv. de evaluatie van het subsidiebeleid of de 
doorontwikkeling van de monitor Sociaal domain).

3. Hlermee voldoet het college aan de toezegging om de voortgang van de aanbevelingen jaarlijks te 
actualiseren en ter kennis van de raad te brengen.

Kanttekeningen
De gemeente Stichtse Vecht is een lerende organisatie. De organisatie is voortdurend in ontwikkeling 
en wil de werkwijzen aanpassen aan de ontwikkelingen (zowel intern als extern). Het streven om 
continu te verbeteren staat dan ook los van de onderzoeken van de Rekenkamercommissie. De 
aanbevelingen uit de rapportages van de Rekenkamercommissie dragen in dit licht dan ook bij aan 
het lerend vermogen van de organisatie.
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Uitvoering
In lijn met de bestuurlijke toezegging wordt de Monitor rekenkameronderzoeken 2018 gekoppeld aan 
een P&C-document. Voor deze monitor is dat de Programmaverantwoording 2017.

Communicatie en Participatie
Over de Monitor rekenkameronderzoeken 2018 wordt met de organisatie gecommuniceerd via de 
Directienieuwsflash op intranet (Samen@work). De berichtgeving naar de raad vindt plaats via de 
Programmaverantwoording 2017.

Raadsinformatiebrief
Zie onderdeel Communicatie en Participatie.

Financiele paragraaf 
N.v.t.

Juridische paragraaf 
N.v.t.

Risicoparagraaf
N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten
N.v.t.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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