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1 Voorwoord 
 
Voor u ligt het Jaarverslag 2016 van de Rekenkamercommissie (Rkc) van Stichtse Vecht en het 
Onderzoeksprogramma voor 2017. Jaarlijks brengt de Rekenkamercommissie, onder verwijzing naar 
het wettelijke voorschrift daartoe en artikel 14 van haar Reglement van Orde, verslag uit van haar 
werkzaamheden en over de aanwending van het beschikbaar gestelde budget voor dat jaar.  
 
In het afgelopen jaar heeft de Rekenkamercommissie gewerkt aan de aanvang en afronding van een 
aantal onderzoeken om bij te dragen aan de doeltreffendheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van 
het gemeentelijk gevoerde bestuur in Stichtse Vecht.  
 
Het onderzoeksprogramma voor 2016 is ter kennis gebracht van de raad (vergadering van 1 maart 
2016) en besproken in de Auditcommissie van 23 maart 2016.  
Daarna is gestart met de uitvoering van de onderzoeken:  

• onderzoek naar de stand van zaken t.a.v. decentralisaties sociaal domein (gestart december 
2015 – afgerond juni 2016)  

• onderzoek kwaliteitsmanagement (gestart oktober 2016)  
• onderzoek effectiviteit re-integratie (gestart oktober 2016).  

 
Het rapport Minimabeleid is in december 2015 gepubliceerd. Bespreking heeft plaatsgevonden in de 
raadscommissie op 5 januari 2016. De aanbevelingen zijn overgenomen en het daartoe strekkende 
raadsvoorstel is als hamerstuk vastgesteld in de raadsvergadering van 26 januari.  
 
Het rapport Millenniumdoelen gemeente Stichtse Vecht is in december 2015 gepubliceerd. Bespreking 
heeft plaatsgevonden in de raadscommissie op 19 januari 2016. De aanbevelingen zijn 
onderschreven en het daartoe strekkende voorstel is als bespreekstuk vastgesteld in de 
raadsvergadering van 1 maart 2016.  
 
Ieder jaar vragen wij de fracties om suggesties voor de onderzoeksonderwerpen voor het 
Jaarprogramma in te dienen. Deze suggesties zijn verwerkt in de groslijst die als bijlage 1 is 
bijgevoegd. Daarnaast heeft de commissie zich ook zelf georiënteerd op onderwerpen voor het 
onderzoeksprogramma.  
 
Het voorliggende jaarverslag wordt aangeboden aan de raad en aan het college en zal op de website 
van de gemeente worden geplaatst.  
Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie wordt verwezen naar de gemeentelijke website 
(www.stichtsevecht.nl). Hier vindt u onder andere algemene informatie over de 
Rekenkamercommissie en de rapporten van de afgeronde onderzoeken (zie ook bijlage 2).  
 
Langs deze weg bedanken wij de raad, de griffie(r) van de gemeente Stichtse Vecht, het college van 
burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie voor de samenwerking in 2016. Deze 
samenwerking hebben wij als constructief en prettig ervaren. Wij zien graag uit naar een continuering 
hiervan in 2017.  
 
De Rekenkamercommissie Stichtse Vecht,  
 
Gerth Molenaar  
Robert Olieman  
Henriëtte ten Berge  
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2 Verslag 2016 
 
2.1 Samenstelling commissie 
 
De Rkc van Stichtse Vecht bestaat uit drie externe leden waarvan één het voorzitterschap vervult. Conform 
de Verordening Rekenkamercommissie Stichtse Vecht zijn de leden benoemd voor een periode van 6 jaar.  
 
In de raadsvergadering van 26 januari 2016 is Henriëtte ten Berge formeel benoemd als lid van de 
Rekenkamercommissie, ter vervanging van Jasper Sterrenburg.  
 
De samenstelling van de Rkc was in 2016 als volgt:  
Gerth Molenaar, voorzitter  
Robert Olieman, lid (plv. voorzitter)  
Henriëtte ten Berge, lid  
 
Het secretariaat van de Rkc wordt vervuld door de griffie van de gemeenteraad in  
Stichtse Vecht, in de persoon van mevrouw J. (Jacqueline) Willenborg.  
 
Postadres Postbus 1212  
3600 BE Maarssen  
Telefoon 14 0346  
E-mail rekenkamercommissie@stichtsevecht.nl  
Internet http://www.stichtsevecht.nl/bestuur/Rekenkamercommissie_42777/   
 
2.2 Vergaderingen 
 
De Rkc heeft in 2016 maandelijks vergaderd, met uitzondering van de maanden maart, juni en juli. 
Offertebesprekingen en voortgangsbesprekingen met de onderzoeksbureaus worden zo veel mogelijk 
gecombineerd met reguliere vergaderingen.  
 
2.3 Gesprek met het college 
 
De Rkc heeft 9 februari 2016 een gesprek gehad met het college. Naast een nadere kennismaking 
met de nieuwe collegeleden, is van gedachten gewisseld over de rol van de Rkc, het 
onderzoeksprogramma en specifieke onderzoeken.  
 
Het college heeft aangegeven jaarlijks met de Rkc inhoudelijk de onderzoeken te willen bespreken. 
De Rkc stelt een dergelijk periodiek gesprek op prijs en is ook graag bereid tot overleg wanneer de 
uitvoering van haar onderzoeken daar aanleiding toe geeft.  
De Rkc is periodiek aanwezig geweest bij raads- en commissievergaderingen. 
 
2.4 Samenwerking 
 
Eind 2016 (9 november) is er een overleg geweest met de rekenkamercommissies van de gemeenten 
De Ronde Venen en Wijdemeren. Doel van het overleg was kennismaking en kijken of er 
mogelijkheden zijn om bij onderzoeken samen te werken. De rekenkamercommissie van Weesp is 
eveneens benaderd voor de kennismaking. Zij hebben hiervan afgezien, omdat zij zich richten op de 
Rkc’s van de gemeenten Gooise Meren en Hilversum.  
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Naast kennismaking zijn ervaringen uitgewisseld. De wens tot samenwerking werd door iedereen 
onderstreept. We hebben de afspraak gemaakt om  in de 1e helft van 2017  weer een overleg te 
organiseren en te kijken aan de hand van de onderwerpen wat eventuele mogelijkheden zijn voor 
samenwerking  in het kader van het onderzoeksprogramma 2018. 
 
 
2.5 Onderzoeken 
 
De Rkc heeft het onderzoeksprogramma voor 2016 besproken met de Auditcommissie. De Rkc is 
aanwezig geweest bij de behandeling van de onderzoekrapporten in de commissie en de raad. 
Op de gemeentelijke website is aandacht aan de rapporten besteed. De Rkc heeft geen 
persconferenties gehouden. Wel heeft de Rkc persberichten uitgebracht waaraan aandacht is besteed 
in de plaatselijke en regionale pers. 
 
Alle documenten van de Rkc zijn te raadplegen op de website van Stichtse Vecht. De 
onderzoeksrapporten zijn ook te raadplegen op de website van de Nederlandse Vereniging 
voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 
 
Sociaal Domein 
De Rkc deed in de periode december 2015 – april 2016 onderzoek naar het sociaal domein in de 
gemeente Stichtse Vecht. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: ‘In hoeverre ligt de gemeente 
Stichtse Vecht op koers met de uitvoering van de doelstellingen, ambities en uitvoeringsplannen ten 
aanzien van de decentralisaties in het sociaal domein en welk gevolg is in het licht hiervan gegeven 
aan de conclusies en aanbevelingen van het rekenkamerrapport van 2014? 
Samengevat kwam de Rkc tot de hoofdconclusie dat de transitie van de gedecentraliseerde taken 
resulteerde in een ‘zachte landing’, maar dat de transformatie nog volop in gang moet worden gezet. 
Voor de raad is het, gegeven het aanzienlijke aantal kaders, ambities, uitgangspunten e.d., niet 
eenvoudig om te sturen en te monitoren op doelrealisatie. Met aanbevelingen aan raad en college, 
ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, wil de Rkc bijdragen aan het versterken van de 
beleidscyclus en het effectief sturen op de transformatie van het sociaal domein. 
 
Het rapport is op 6 september 2016 besproken in de commissie Bestuur en Financiën en op 27 
september in de raad. Van het rapport is door de raad met waardering kennisgenomen. De 
aanbevelingen zijn onderschreven, waarbij aan de wethouder bij de commissiebehandeling is 
verzocht om een concreet plan van aanpak waarin is aangegeven hoe en wanneer de aanbevelingen 
zullen worden uitgevoerd. 
 
Kwaliteitsmanagement 
Het onderwerp kwaliteit speelt in vrijwel elk proces in de gemeente een belangrijke rol, of dit nu 
beleid, uitvoering of dienstverlening betreft. De gemeenteraad kan doelen ten aanzien van kwaliteit 
meegeven in zijn rol als kadersteller. Hetzelfde geldt voor het college ten aanzien van sturing. De 
ambtelijke organisatie richt zich op de uitvoering. Daarnaast hebben de drie actoren ook een eigen rol 
in de terugkoppeling van resultaten om bij te sturen. Dit zijn monitoring (organisatie), verantwoording 
(college) en controleren (raad).  
 
De Rkc wil het beleid rondom kwaliteitsmanagement en de uitvoering daarvan onderzoeken. 
Kwaliteitsmanagement is een structureel verbeterproces om het niveau van kwaliteit te verankeren in 
de organisatie, een gedeeld begrip van kwaliteit is hier een belangrijk onderdeel van.  
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De centrale vraag luidt: Op welke wijze geeft de gemeente Stichtse Vecht invulling aan het streven om 
beleid, uitvoering en dienstverlening van goede kwaliteit tot stand te brengen? S 
Deze vraag is opgesplitst in 8 deelvragen:  
1. Welke betekenis krijgt het begrip kwaliteit binnen de raad, het college en de organisatie? 
2. In hoeverre is er sprake van een gedeelde betekenis van kwaliteit? 
3. Vindt er afstemming plaats over de betekenis van kwaliteit voor de gemeente Stichtse Vecht? 
4. Heeft de gemeente specifieke en meetbare doelen gesteld ten aanzien van kwaliteitsmanagement? 
5. Hoe krijgen de rollen rond kwaliteitsmanagement invulling binnen de raad, het college en de 

organisatie? 
6. Wat doen ambtenaren structureel om het beleid, de uitvoering en de relatie daar tussen te evalueren en 

te verbeteren (beleidsleren)? 
7. In hoeverre wordt beleidsleren gestimuleerd door gebruik te maken van instrumenten als benchmarking 

en monitoring? 
8. Op welke wijze stuurt de gemeente (raad, college en organisatie) op het bereiken van kwaliteitsdoelen? 

Het rapport wordt in 2017 besproken in de commissie Bestuur en financiën. 
 
Effectiviteit re-integratie 
De Participatiewet is een van de pijlers van het sociaal domein. De Participatiewet beoogt bij te dragen aan 
het zelfstandig kunnen functioneren van mensen in de maatschappij. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. 
Met behulp van de instrumenten die de Participatiewet biedt, kunnen mensen daarin worden ondersteund, 
zodat ze zelfstandig in de maatschappij kunnen participeren. Daarmee ontstaat een lager beroep op sociale 
voorzieningen. Een van de belangrijkste instrumenten hiervoor is re-integratie. 
 
De rekenkamercommissie wil de doeltreffendheid en doelmatigheid van het re-integratiebeleid met dit 
onderzoek vaststellen. De centrale vraagstelling in het onderzoek luidt: Welke activiteiten heeft de 
gemeente Stichtse Vecht ondernomen sinds de start van de Participatiewet om het aantal gerechtigden 
terug te brengen, wat zijn daarvan de kosten en de effecten en hoe kunnen die worden verbeterd? 
Deze centrale vraagstelling is uitgewerkt in de volgende zeven onderzoeksvragen: 
1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Stichtse Vecht na met het re-integratiebeleid? 
2. Hoe geeft de gemeenteraad invulling aan haar kaderstellende en controlerende rol met betrekking tot 

het re-integratiebeleid? 
3. Op welke wijze vindt de uitvoering van het re-integratiebeleid plaats? 
4. Wat is het netto effect van het re-integratiebeleid, m.a.w. hoeveel mensen vinden dankzij het re-

integratiebeleid een baan? 
5. Wat zijn de kosten en baten van het beleid en welk van de ingezette instrumenten is het meest 

kosteneffectief? 
6. Hoe verhouden de prestaties van Stichtse Vecht zich tot andere, vergelijkbare gemeenten? 
7. Hoe kunnen de middelen voor het re-integratiebeleid nog efficiënter worden ingezet? 
 
Het rapport wordt in 2017 besproken in de commissie Bestuur en financiën. 
 
 
2.6 Onderzoeksprogramma college 
 
Het college stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma op met de onderwerpen die zij wil gaan 
onderzoeken (ingevolge de onderzoeksverordening artikel 213a Gemeentewet). Voordat de 
rekenkamercommissie onderwerpen gaat verkennen, wordt geïnformeerd of die onderwerpen op het 
onderzoeksprogramma van het college staan. Dit ter voorkoming van een overlap in 
onderzoekwerkzaamheden. 
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2.7 Overige activiteiten 
 
Naast de reguliere vergaderingen houdt de commissie zich ook bezig met andere activiteiten. De 
commissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies 
(NVRR). De NVRR heeft een eigen website (www.nvrr.nl) waarop onder andere de rapporten van de 
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht staan gepubliceerd. 
 
De leden van de commissie bezoeken met enige regelmaat congressen en andere bijeenkomsten van 
de NVRR. 
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3 Onderzoeksprogramma 2017 
 
In een eerder onderzoeksprogramma is het onderwerp ‘wijk- en gebiedsgericht werken / kernenbeleid’ 
aangehouden vanwege onderzoek dat de gemeente zelf heeft laten uitvoeren in 2013/14. De 
commissie heeft besloten dit onderwerp vooralsnog in portefeuille te houden.  
 
Uit de inventarisatie, de kennismakingsronde en een eigen verkenning zijn de volgende onderwerpen 
gekozen voor het onderzoeksprogramma:  
1. Omgevingswet 
2. Externe inhuur 
 
Op elk van deze onderwerpen wordt hieronder nader ingegaan, waarbij in algemene zin wordt opgemerkt 
dat voor deze onderwerpen de vraagstelling en het te hanteren beoordelingskader in een later stadium 
verder zullen worden uitgewerkt in relatie tot de feitelijke aanbesteding en uitvoering van het onderzoek. 
 
1. Invoering Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet zal een grote verandering inhouden van de wijze waarop ruimtelijk 
beleid en uitvoering daarvan op tal van deelterreinen vorm en inhoud krijgen. Het betreft een volledige 
stelselherziening. Na de drie decentralisaties in het sociaal domein is de invoering van de Omgevingswet te 
beschouwen als de vierde decentralisatie, nu in het fysieke domein. 
 
De bedoeling van deze wet is volgens de wettekst: ‘Het bereiken en in stand houden van een veilige en 
gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit ter vervulling van maatschappelijke functies en 
het doelmatig beheren en in stand houden, gebruiken en ontwikkelen van de leefomgeving ter vervulling 
van maatschappelijke behoeften’. Het gaat over veel meer dan alleen ruimtelijke ordening, ook over 
gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, economie, cultureel erfgoed, sociaal-maatschappelijke leefbaarheid, 
klimaat, toerisme etc. Met deze wet zullen regels, instrumenten, werkprocessen e.d. veranderen, maar 
vooral zal het moeten leiden tot een heel andere manier van werken, waarbij ruimte wordt geboden voor 
ontwikkeling, kwaliteit, integraliteit, vrijheid en vertrouwen, ruimte voor lokaal maatwerk, minder regels en 
meer samenwerking. 
 
Kerninstrumenten van de Omgevingswet zijn de omgevingsvisie, omgevingsprogramma’s, algemene 
regels, omgevingsplan (gemeente), omgevingsverordening (provincie) en waterschapsverordening, 
omgevingsvergunning en projectbesluit. Deze instrumenten worden in een beleidscyclus toegepast. Veel 
bestaande wetten, verordeningen e.d. zullen worden geïntegreerd in deze kerninstrumenten. Aan de 
invoering van de Omgevingswet wordt al lange tijd gewerkt. De planning is dat de Omgevingswet in 
voorjaar van 2019 van kracht wordt. De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft in oktober 2016 een 
presentatie gekregen over de Omgevingswet. 
 
Doelstelling en vraagstelling 
De rekenkamercommissie wil onderzoek doen naar de voorbereiding op de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet bij de gemeente Stichtse Vecht. We willen dit doen in de tweede helft van 2017.  
 
De centrale vraagstelling in het onderzoek luidt: Welke activiteiten heeft de gemeente Stichtse Vecht 
genomen c.q. gepland ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en welke lessen kunnen 
hieruit getrokken worden met het oog op de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet? 
 
Deze vraagstelling is uitgewerkt in de volgende (voorlopige) onderzoeksvragen: 
1. Welk beleid heeft de gemeente ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet geformuleerd?  
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2. Is dit beleid zodanig geformuleerd dat de doeltreffendheid en doelmatigheid ervan op termijn kan worden 
vastgesteld?  

3. Zijn de beleidsdoelstellingen zodanig geformuleerd dat de uitvoering getoetst kan worden?  
4. Is de voorbereiding van de Omgevingswet op lokaal niveau rechtmatig, d.w.z. conform het vastgestelde 

beleid en de geldende wet- en regelgeving?  
5. Welke kosten en baten zijn gemoeid (geweest) met de voorbereiding op de invoering van de 

Omgevingswet?  
6. Op welke wijze is / wordt de raad bij de voorbereiding / invoering van de Omgevingswet betrokken?  
7. Op welke manier wordt de informatievoorziening aan de raad over de invoering en werking van de 

Omgevingswet in Stichtse Vecht vormgegeven? 
 
2. Externe inhuur 
De inhuur van externen is een regelmatig terugkerend onderwerp in de commissie Bestuur en Financiën en 
de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Er worden vragen over gesteld, waarbij met enige regelmaat blijkt, 
dat de geboden informatie niet voldoet aan de wensen van sommige fracties. 
 
In de afgelopen jaren is enkele keren een overzicht geweest van de kosten van externe inhuur. Het college 
heeft toegezegd om de raad hierover jaarlijks te informeren. Daarin wordt verwezen naar  een kader dat 
hiervoor zou bestaan. Dit zou tien procent van de loonsom bedragen. Het is echter niet duidelijk waar dit 
kader op is gebaseerd. 
 
In 2015 bedroegen de kosten voor externe inhuur in totaal € 7,6 miljoen. Dat is een toename van € 3 
miljoen ten opzichte van 2014. Deze toename wordt met name toegeschreven aan inhuur ten behoeve van 
het sociaal domein. Ook de inhuur voor projecten is echter ruimschoots verdubbeld in 2015 ten opzichte 
van 2014. 
 
Ook in andere gemeenten zijn discussies over externe inhuur een terugkerend verschijnsel. Het is daarom 
niet vreemd dat dit onderwerp in veel gemeenten door plaatselijke rekenkamer(commissie)s is onderzocht. 
Ook de Rekenkamercommissie Stichtse Vecht wil dit onderwerp in 2017 onderzoeken. 
 
Doelstelling en vraagstelling 
Het onderzoek van de Rekenkamercommissie richt zich op het functioneren van de gemeente op het 
gebied van externe inhuur. De inhuur van derden is voor gemeenten financieel en beleidsmatig van belang. 
Daarnaast heeft het onderwerp maatschappelijke waarde: een gemeente moet immers transparant kunnen 
maken hoe de publieke middelen worden besteed.  
 
De focus ligt hierbij op het beoordelen van het ontwikkelde en gevoerde beleid en de manier waarop 
hierover verantwoording aan de gemeenteraad wordt afgelegd. Tenslotte heeft het onderzoek tot doel om 
na te gaan op welke wijze de gemeente voorkomt dat ze (te) afhankelijk wordt van externe inhuur. Daarbij 
inventariseren we hoe de externe inhuur zich verhoudt tot de vaste formatie per dienst en voor Stichtse 
Vecht in zijn totaliteit. Tevens willen we inzichtelijk maken welke kosten met de externe inhuur van 
medewerkers gemoeid zijn en hoe deze zich verhouden tot de lasten van de vaste formatie.  
 
De centrale vraag in ons onderzoek wordt daarmee als volgt: In hoeverre is het beleid voor de externe 
inhuur van personeel doelmatig en doeltreffend? 
 
Op basis van deze centrale vraagstelling zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
1. Welk beleid hanteert de gemeente op het gebied van de inhuur van externen?  
2. Wordt in dit beleid aandacht besteed aan doelmatigheid van inhuur?  
3. Zijn de beleidsdoelstellingen zodanig geformuleerd dat de uitvoering getoetst kan worden?  
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4. Op welke wijze draagt inhuur bij aan het strategisch personeelsbeleid?  
5. Hoe is de procedure bij inhuur en hoe wordt aandacht besteed aan doelmatigheid?  
6. Is de uitvoering rechtmatig, d.w.z. conform het vastgestelde beleid en de geldende wet- en regelgeving?  
7. Hoe is de verhouding tussen personeel in dienst van de gemeente en externe inhuur per dienst van de 

gemeente? 
8. Wat zijn de feitelijke kosten van inhuur per jaar in relatie tot de loonsom, zowel loonsomgerelateerd als 

projectgerelateerd?  
9. Welke rol heeft de raad bij het onderwerp inhuur?  
10. Op welke manier wordt de raad geïnformeerd over de inhuur van externen? 
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4 Overige activiteiten 2017 
 
 
4.1 Doorwerking aanbevelingen rekenkameronderzoek 
 
De Rkc is in het voorjaar van 2013 ingesteld en heeft vanaf 2014 gemiddeld 2 á 3 keer per jaar 
gerapporteerd over de uitgevoerde onderzoeken. Deze onderzoeken zijn geen doel op zich, maar dienen 
met haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen een bijdrage te leveren aan de (verdere) verbetering 
van het bestuurlijk handelen en functioneren van de gemeente. De Rkc vindt het van belang om vast te 
stellen in welke mate en op welke wijze uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen die zijn onderschreven 
c.q. overgenomen door de raad en het college. Immers, alleen door hiermee in praktijk aan de slag te gaan, 
zijn daadwerkelijk verbeteringen mogelijk. 
In 2017 wil de Rkc voor een aantal onderzoeken de zogenoemde doorwerking nagaan. Hiertoe zullen wij 
een overzicht van aanbevelingen terugleggen bij de gemeente met het verzoek om over de stand van 
zaken te rapporteren. De keuze van de onderzoeken zullen wij later bepalen, waarbij wij nu al vaststellen 
dat sowieso enige tijd verstreken dient te zijn alvorens goed de uitvoering van aanbevelingen te kunnen 
volgen. In de bijlage staan de onderzoeken vermeld die de Rkc vanaf 2014 heeft gepubliceerd. 
 
 
4.2 Evaluatie functioneren rekenkamercommissie 
 
De Rkc wil de focus niet alleen leggen op de rapporten, maar ook het functioneren van de Rkc in een 
breder perspectief. Nu zij inmiddels drie jaar actief is, vindt zij het ook gewenst om zichzelf een spiegel te 
laten voorhouden in de vorm van een onafhankelijke evaluatie. In overleg met de griffier zullen wij hieraan 
vorm geven, waarbij wij in eerste instantie denken aan een evaluatiemoment in het najaar van 2017. De 
precieze vorm waarin wij dat gaan doen, wordt in de loop van 2017 verder uitgewerkt.  
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5 Financiën 2016 
 
De Rekenkamercommissie beschikt over een jaarlijks budget van € 1,- per inwoner.  
 
            
Omschrijving Begroting 2016    Rekening 2016 
  (Bijgesteld) Budget                      

63.793,00 
   
Vergoeding leden    8.355,00                       

8.355,60  
Onderzoekskosten 53.382,00  46.568,00 
Abonnement/lidmaatschap (NVRR)      550,00      565,00 
Deelname NVRR-congres       205,00 
Overig    1000,00 280,39 
   
Totaal 63.287,00                   55.973,99 
   
restant                          7.819 
   
 
Het budget voor de rekenkamercommissie is in 2016 vastgesteld op een hoger bedrag dan was 
begroot (op basis van het bedrag van 2015).   
De categorie ‘overig’ betreft kosten i.v.m. bloemen nieuw lid rekenkamercommissie, kosten i.v.m. een 
broodmaaltijd bij een gespreksbijeenkomst met externen i.k.v. uitvoering onderzoek en 
eindejaarsdiner rekenkamercommissie. 
 
Over 2016 resteert een bedrag van € 7.819.  
Dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen van de gemeente.  
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6 Begroting 2017 
 
De begroting van de Rekenkamercommissie voor 2017 ziet er als volgt uit:  
 
 
Omschrijving Bedrag begroot 
  
Vergoeding leden  8.355,00 
Onderzoekskosten 53.873,00  
Abonnement/lidmaatschap (NVRR) 565,00 
Overig 1000,00 
  
Totaal 63.793,00 
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Bijlage 1 Groslijst 
 
Op deze groslijst (d.d. 4 januari 2017) staan – in alfabetische volgorde – de onderwerpen vermeld die 
aan de Rekenkamercommissie zijn voorgelegd als uitkomst van verzoeken aan raadsfracties. Ook de 
onderwerpen die de rekenkamercommissie zelf van belang acht, zijn aan deze lijst toegevoegd.  
In vervolg op de laatste uitvraag aan de fracties is de lijst opgeschoond.  
 
Afweging tussen schikken of (door)procederen bij geschillen en conflicten (kosten-baten)  
 
Cultuurbeleid 
 
Duurzaamheid / Energiemaatregelen (o.a. wind, zon) 
 
Effectiviteit harmonisatie en bezuiniging 
Effectiviteit re-ïntegratie WWB (onderzoek is gestart)  
Externe inhuur (onderzoek is geprogrammeerd) 
 
Informatieveiligheid ICT 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid (o.a. diverse business cases bij bepaalde voorzieningen, zowel 
beleid als toepassing beleid)  
 
Kernenbeleid / wijk- en gebiedsgericht werken / buurt- en wijkcommissies (effectiviteit beleid) 
Klachtenafhandeling  
Kosten-baten analyse van beleid en maatregelen en bezuinigingen 
Kostendekkendheid leges 
 
Kwaliteitsmanagement (onderzoek is gestart) 
 
Leegstand kantoren en bedrijventerreinen  
 
Ondernemersbeleid (o.a. vestigingsklimaat) 
Onderzoek naar efficiency door integrale en flexibele aanpak van beleidsvelden met raakvlakken 

(Preventief) onderzoek voorbereidingen omgevingswet (onderzoek is geprogrammeerd) 

Raad: diverse aspecten gericht op effectiviteit van functioneren (zoals gebruik van instrumenten t.b.v. 
kaderstellende en controlerende taak o.a. bij uitvoering coalitieakkoord, vergadercultuur, vergadermodel, 
zichtbaarheid e.d.) 
Recreatie en toerisme: nieuw beleid, kosten-baten  
Responsiviteit gemeente op voorstellen vanuit de samenleving 
 
Stapelingseffecten voor ondernemers (en burgers)  

Uitvoering van het samenwerkingsverband van de belastingdienst, of de kosten/baten voldoen aan de 
uitgangspunten 

WMO-beleid  
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Bijlage 2 Gepubliceerde rapporten 
 
Juni 2014    De voorbereiding op de decentralisaties in Stichtse Vecht  
 
Oktober 2014   Inzicht in prestaties en doeltreffendheid subsidies gemeente Stichtse Vecht  
 
April 2015    Gemeentelijke herindeling: lasten en lusten?  
 
Mei 2015    Visie op afval?  
 
December 2015  Gemeente Stichtse Vecht en de Millenniumdoelen  
 
December 2015  Het minimabeleid in de gemeente Stichtse Vecht  
 
Juni 2016    Sociaal domein Stichtse Vecht na de transitie 
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