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1 Voorwoord 
 

Voor u ligt het Jaarverslag 2021 van de Rekenkamercommissie (Rkc) van Stichtse Vecht en het 

Onderzoeksprogramma voor 2022. Jaarlijks brengen wij, onder verwijzing naar het wettelijke voorschrift 

daartoe en artikel 14 van ons Reglement van Orde, verslag uit van onze werkzaamheden en over de 

aanwending van het beschikbaar gestelde budget voor dat jaar.  

 

In verband met Corona was 2021, net als 2020, ook voor ons weer een bijzonder jaar. De crisis heeft ook in 

2021 invloed gehad op de voortgang van onze werkzaamheden. Ook de veranderingen in en 

doorontwikkeling van de organisatie hebben ertoe geleid dat wij onze gebruikelijke onderzoeksperiode en 

termijnen enigszins hebben verlengd. De rekenkamercommissie zelf was niet voltallig, één van de leden 

was door langdurige ziekte een deel van het jaar afwezig. 

 

In het afgelopen jaar hebben wij 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 2021 is besproken met de Auditcommissie op 14 december 2020 en  

ter kennis gebracht van de raad (vergadering 26 januari 2021).  

In 2021 is gestart met de uitvoering van c.q. zijn de volgende onderzoeken afgerond:  

 Voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet (start 1 september 2020 – november 2020, 

behandeling in commissie (9 maart 2021) en raad (30 maart 2021) 

 Onderzoek afvalinzameling gemeente Stichtse Vecht (start december 2020 - mei 2021, 

behandeling in commissie (30 november 2021) en raad (21 december 2021)  

 NVRR DoeMee onderzoek naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (mei 2021-

november 2021, nog in uitvoering) 

 Duurzaamheid (start november 2021 - nog in uitvoering). 

 

Ieder jaar vragen wij de fracties de onderwerpen op de groslijst te prioriteren en suggesties te doen voor 

nieuwe onderzoeksonderwerpen. Wij hebben dit jaar deze uitvraag beperkt tot het aangeven van 

prioritering in twee onderwerpen: afvalbeleid en duurzaamheid.  

Omdat er geen uitgebreide uitvraag aan de fracties is gesteld, is de groslijst, die in de afgelopen jaren is 

opgesteld, alleen aangepast met een door ons zelf aangeleverd onderwerp ’Coronabeleid lokaal’ (zie 

bijlage 1).   

 

In verband met de verkiezingen in 2022 zal ons Jaarplan voor 2022 één onderzoek bevatten om de raad in 

nieuwe samenstelling ook nog de gelegenheid te geven onderwerpen aan te dragen voor een ander 

onderzoek in 2022.   

 

Het voorliggende jaarverslag wordt aangeboden aan de raad en het college en wordt op de gemeentelijke 

website in het Raadsinformatiesysteem (RIS) geplaatst.  

Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie wordt verwezen naar de gemeentelijke website. Hier 

vindt u onder andere algemene informatie over de Rekenkamercommissie en de rapporten van de 

afgeronde onderzoeken (LINK, zie ook bijlage 2).  

 

Langs deze weg bedanken wij de raad, de griffie(r), het college van burgemeester en wethouders en de 

ambtelijke organisatie van de gemeente Stichtse Vecht voor de samenwerking in 2021. Deze 

samenwerking hebben wij als constructief en prettig ervaren. Wij zien graag uit naar een continuering 

hiervan in 2022.  

 

De Rekenkamercommissie Stichtse Vecht,  

Gerth Molenaar  

Robert Olieman  

Martijn Bakker  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/gemeenteraad-en-college/--meer-over-de-rekenkamercommissie/Onderzoeksrapporten
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2 Verslag 2021 
 

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. 
Na afloop van deze periode kunnen zij voor één volgende periode worden herbenoemd. Gerth Molenaar en 
Robert Olieman zijn op 5 maart 2019 voor een tweede periode benoemd. 

 

De samenstelling van de rkc was in 2021 als volgt:  

Gerth Molenaar, voorzitter  

Robert Olieman, lid (plv. voorzitter)  

Martijn Bakker, 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  

website  

 

2.2 Vergaderingen 
 

Wij hebben in 2021 9 keer vergaderd. Offerte- en voortgangsbesprekingen met de onderzoeksbureaus 

worden zo veel mogelijk gecombineerd met reguliere vergaderingen. Daarnaast worden veel zaken per e-

mail behandeld. In verband met Corona is ook in 2021 digitaal vergaderd.  

 

2.3 Gesprek met het college 
 

Het jaarlijkse gesprek met het college heeft in 2021 wel weer plaatsgevonden, op 9 februari. In 2020 was dit 

in verband met Corona geannuleerd. Het gesprek is digitaal gehouden. Daarnaast is er op 31 augustus een 

kennismakingsgesprek geweest van de burgemeester met de voorzitter en secretaris van de rkc. Op 

verzoek van de burgemeester zal dit gesprek jaarlijks worden gehouden, naast het gesprek van de hele rkc 

met het college.    

 

2.4 Samenwerking 
 

In 2021 zijn er geen activiteiten ondernomen in het kader van samenwerking met andere 

rekenkamercommissies.  

 

  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/gemeenteraad-en-college/rekenkamercommissie/
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2.5 Onderzoeken 
 

Wij hebben ons onderzoeksprogramma voor 2021 besproken met de Auditcommissie. Wij zijn aanwezig 

geweest bij de behandeling van de onderzoekrapporten in de commissievergaderingen.  

Op de gemeentelijke website is aandacht aan de rapporten besteed. Wij hebben geen persconferenties 

gehouden. Wel hebben wij persberichten uitgebracht waaraan aandacht is besteed in de plaatselijke en 

regionale pers. 

 

Al onze documenten 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). 

 

Onderzoek Omgevingswet 

De Rekenkamercommissie heeft in het najaar van 2020 onderzoek gedaan naar de voorbereidingen van de 

Omgevingswet. Dit onderzoek is op 9 maart 2021 besproken in de commissie Fysiek Domein en op 30 

maart in de raad. 

 

De gemeente Stichtse Vecht ligt op schema wat betreft de invoering van de Omgevingswet, die is gepland 

voor 1 juli 2022. Het is wel zo dat de voorbereiding op de Omgevingswet kwetsbaar is door de combinatie 

van te weinig structurele capaciteit en een informele werkwijze.  

 

Er is geen goed inzicht in de voortgang in relatie tot de planning, omdat dit niet formeel en integraal wordt 

vastgelegd. Er is ook geen project- of programmaplan dat doorloopt na de invoeringsdatum, terwijl de 

Omgevingswet een transitieperiode kent die loopt tot 2029. 

 

Projectleiders voeren hun taken vaak uit naast hun reguliere werkzaamheden. Bij uitval van een 

projectleider is de overdraagbaarheid van het werk onvoldoende geborgd. Vanaf 2018 is de raad naar 

tevredenheid geïnformeerd over de inhoud en het proces van de invoering van de Omgevingswet. De raad 

heeft de kaders voor de implementatie vastgesteld. 

 

De rekenkamercommissie doet op basis van deze conclusie een drietal aanbevelingen 

1. Stel structurele ambtelijke capaciteit beschikbaar om kwetsbaarheid in de uitvoering tegen te gaan. 

Nu gebeurt dat vaak in eigen tijd. 

2. Professionaliseer project- en programmamanagement.  

3. Faciliteer de gemeenteraad in de controlerende en kaderstellende rol onder de Omgevingswet met 

extra ondersteuning vanuit de griffie. 

 

Onderzoek afvalinzameling  

De rekenkamercommissie Stichtse Vecht deed in 2014-2015 onderzoek naar het afvalbeleid van de 

gemeente in de periode 2012-2014. Doel was de raad en de aankomende nieuwe afvalvisie van input te 

voorzien. Wij concludeerden destijds dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid niet 

goed waren vast te stellen en verbetering behoefde. In 2021, een jaar voor het einde van de looptijd van de 

huidige afvalvisie en het afvalstoffenplan, hebben we opnieuw onderzoek gedaan naar doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het afvalbeleid en naar de controle daarop door de raad. Ook zijn we nagegaan wat de 

doorwerking is geweest van de aanbevelingen uit 2015.  

 

De centrale vraag van het onderzoek is tweeledig: 

- Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het afvalbeleid en de afvalinzameling van de 

gemeente Stichtse Vecht? (en hoe kan die worden verhoogd indien nodig?) 

- Heeft de gemeenteraad voldoende mogelijkheden (gehad) om het afvalbeleid te controleren en 

desgewenst bij te sturen? (en hoe kan dat worden vergroot indien nodig?) 

 

De gemeente Stichtse Vecht streeft naar minder restafval en meer herbruikbare grondstoffen en daarmee 

op termijn naar kostenbesparing. De gemeente heeft voor het afvalbeleid een duidelijk beleidsplan met een 

heldere koers, concrete doelen en uitvoeringsstrategie opgesteld. De invoering van het ‘omgekeerd 



 

6 

 

inzamelen’ loopt en levert aan de milieu-/afvalscheidingskant ook positieve resultaten op. De uitrol ligt 

echter achter op schema, inmiddels ongeveer twee jaar. Daardoor is het effect van omgekeerd inzamelen 

nog maar beperkt zichtbaar. De gestelde doelen om de hoeveelheid restafval te verkleinen worden niet 

bereikt. De rekenkamercommissie concludeert dat de doeltreffendheid van het beleid verbetering behoeft 

om de (aan te passen) beleidsdoelen te realiseren.  

 

De rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen aan de raad en het college. De raad wordt 

geadviseerd een raadswerkgroep in te stellen om de evaluatie van de huidige afvalvisie en 

grondstoffenplan te begeleiden, kaders voor de volgende beleidsperiode te stellen en de informatiebehoefte 

te bepalen. Ook wordt de raad geadviseerd om het college te vragen om informatie over de 

uitvoeringsprogramma’s en de monitoring ervan. Het college wordt onder meer aanbevolen de 

prestatiedoelen bij te stellen, de communicatie naar de inwoners te evalueren en na te gaan of de analyse 

van de klachtafhandeling aanknopingspunten biedt om het aantal klachten te verminderen. 

 

Het onderzoek naar het afvalbeleid is in december 2020 van start gegaan. Na het doorlopen van het 

bestuurlijk wederhoor vanaf begin september is het rapport in november 2021 gepubliceerd, gevolgd door 

behandeling door de raad. Op 8 december heeft de commissie Fysiek Domein het rapport en het 

raadsvoorstel besproken. Op 14 december heeft een informatieve sessie plaatsgevonden over de 

afvalinzameling in 2020 en 2021 en de realisatie van het afvalscheidingsstation. Daarbij is ook stilgestaan 

bij het rapport. De raad heeft het rapport behandeld in de (van 21 december voortgezette) vergadering van 

12 januari 2022. Het voorstel is geamendeerd aangenomen, in de aanbeveling aan de raad onder punt 2a 

is de tekst “….Betrek bij de kaderstelling ook de mogelijkheid om diftar in te voeren en/of het serviceniveau 

voor de inzameling van grofvuil te verlagen;” geschrapt. 

 

DoeMee onderzoek naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur  

De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamer-commissies (NVRR) voert jaarlijks 

een onderzoek uit, het zogenoemde DoeMee-onderzoek. In een NVRR DoeMee-onderzoek doet een 

groot aantal rekenkamers en rekenkamercommissies op initiatief en onder leiding van de NVRR 

gezamenlijk onderzoek naar een vraagstuk. Het thema van dit jaar is : de praktijk van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob). Wij hebben besloten aan dit onderzoek deel te nemen.  
 
De hoofdvraag van het onderzoek is:  
 
Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, 
in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve 
openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Woo straks gaat stellen?  

 

Het onderzoek wordt in opdracht van de NVRR uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto. Begin 

december 2021 hebben we een set documenten ontvangen, waaronder een algemeen rapport en diverse 

factsheets. Gelet op de feiten dat de NVRR een embargo van vier maanden op het algemeen rapport heeft 

gelegd en dat de factsheets nog verdere uitwerking vergen, is onze verwachting dat wij in de periode eind 

maart / begin april 2022 raad en college zullen kunnen informeren over de uitkomsten. 

 

Onderzoek Duurzaamheid. 

De laatste jaren is de politieke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp duurzaamheid snel 

gegroeid. Duurzaamheid heeft in alle bestuurslagen een prominente plek in coalitieakkoorden en 

beleidsprogramma’s. Nederland heeft forse doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, waaronder de 

doelstelling om in 2050 95 procent minder CO2 uit te stoten (en al 49 procent in 2030) ten opzichte van 

1990. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in de Klimaatwet. Daarnaast is de Nederlandse staat verplicht om 

ervoor te zorgen dat Nederland eind 2020 tenminste 25 procent minder broeikasgassen uitstoot ten 

opzichte van 1990. 

 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft in de Voorjaarsnota van 2016 de ambitie bepaald om als 

gemeente uiterlijk in 2030 klimaatneutraal te zijn. Ook is in het Collegewerkprogramma en Coalitieakkoord 

afgesproken om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te worden. Klimaatneutraal is daarbij zo opgevat dat 
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op het grondgebied van de gemeente in 2030 evenveel energie duurzaam moet worden opgewekt als er 

wordt gebruikt. Dit is een ambitieuze doelstelling. 

 

Om deze ambitie vorm te geven is er een Routekaart ‘Klimaatneutraal 2030’. Deze Routekaart beschrijft 

wat de doelstelling klimaatneutraal in 2030 betekent en welke keuzes noodzakelijk zijn om dit te bereiken. 

De Routekaart is geen vaststaand programma, maar is een momentopname en geeft de richting en een 

planning.  
 

De Rekenkamercommissie Stichtse Vecht beoogt met dit onderzoek een ex durante evaluatie uit te voeren 

waarbij tussentijds wordt vastgesteld wat de voortgang is in de uitvoering van de Routekaart 

‘klimaatneutraal 2030’, in hoeverre dit doeltreffend en doelmatig is en welke verbeteringen daarbij mogelijk 

zijn. 

 

Om invulling te geven aan deze doelstelling heeft de Rekenkamercommissie de volgende hoofdvraag 

geformuleerd: 

Op welke wijze heeft de gemeente Stichtse Vecht uitvoering gegeven aan de Routekaart ‘klimaatneutraal 

2030’, in hoeverre is dit doelmatig en in hoeverre ligt de gemeente op koers voor wat betreft de door haar 

geformuleerde doelstellingen en ambities? 
 

Het onderzoek is in november 2021 van start gegaan. Verwacht wordt dat het onderzoek in het voorjaar van 

2022 zal worden afgerond. 

 

2.6 Onderzoeksprogramma college  
 
In het kader van de Verordening collegeonderzoeken Stichtse Vecht onderzoekt het college periodiek 
de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en/of de doeltreffendheid van het beleid van de uitvoering van de 
taken door de gemeente. Voordat de rekenkamercommissie onderwerpen gaat verkennen wordt 
geïnformeerd of die onderwerpen op een onderzoeksprogramma van het college staan. Dit ter voorkoming 
van een overlap in onderzoekwerkzaamheden. Het college heeft in 2021 zelf een audit gedaan op het 
project Herenweg – Gageldijk. In de commissie fysiek domein van 26 mei is, in het licht van een 
voorliggende motie, gesproken over een verzoek van enkele partijen aan de rkc om het project Herenweg-
Gageldijk in Maarssen te onderzoeken. Gezien de aard van de kwestie heeft de rkc besloten niet op dit 
verzoek in te gaan.  
 
Vanuit het college zijn voor 2022 geen onderwerpen ontvangen.  
 

2.7 Overige activiteiten 
 

NVRR 

Naast de reguliere vergaderingen houden wij ons ook bezig met andere activiteiten. De commissie is lid van 

de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De NVRR heeft een 

eigen website (https://www.nvrr.nl/) waarop onder andere onze rapporten staan gepubliceerd. 

 

De leden van de commissie bezoeken met enige regelmaat congressen en andere bijeenkomsten van de 

NVRR. 

 

Aanwezigheid bij raads- en commissievergaderingen 

Wij zijn periodiek aanwezig geweest bij raads- en commissievergaderingen. Dat betreft vooral de 

momenten waarop rapporten van de rkc aan de orde zijn geweest. Daarnaast streeft de rkc ernaar om bij 

elk onderzoek, voor zover relevant, een bijeenkomst met raadsleden te beleggen om met hen over het 

voorliggende onderwerp van gedachten te wisselen en zodoende het perspectief van raadsleden in het 

onderzoek te betrekken.   

 

2.8 Monitor Rekenkameronderzoeken Stichtse Vecht 

https://www.nvrr.nl/
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In het kader van de temporisering van de werkzaamheden in verband met corona heeft het college 
aangegeven in 2021 geen monitor Rekenkameronderzoeken Stichtse Vecht op te stellen. In deze 
Monitor wordt de opvolging van de overgenomen aanbevelingen uit onze rekenkameronderzoeken 
weergegeven. De Monitor is voor ons zeer waardevol en informatief. Wij hebben eerder de wens 
uitgesproken dat het college een dergelijk overzicht blijft opstellen.  De commissie hoopt dat, zodra de 
werkzaamheden weer worden opgepakt, ook de monitor weer wordt opgesteld. Het is van belang om 
de vinger aan de pols te houden hoe het staat met de opvolging van de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie.  

 

2.9 Gevolgen van corona voor onze werkzaamheden 
 
Ook in 2021 hadden we nog te maken met corona. Wij hebben in 2021 echter onze planning redelijk 
kunnen uitvoeren. In tegenstelling tot een normale situatie verliepen alle overleggen nog digitaal via 
Teams.   
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3 Onderzoeksprogramma 2022 
 

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zullen wij voorlopig maar één onderwerp op het 

programma zetten. Na de verkiezingen zullen wij de fracties in de gelegenheid stellen onderwerpen voor 

een onderzoek in het 2e kwartaal van 2022 aan te dragen. 

 

Wij hebben als rekenkamercommissie zelf het volgende onderwerp gekozen om in 2022 te gaan 

onderzoeken:  

1.   Lokaal woonbeleid 

2.   n.t.b. 

 

 

Op het onderwerp wordt hieronder nader ingegaan, waarbij in algemene zin wordt opgemerkt dat voor dit 

onderwerp 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. 

 

3.1 Lokaal woonbeleid 

 

Het functioneren van de woningmarkt staat vanwege verschillende vraagstukken al geruime tijd onder grote 

druk. Genoemd kunnen worden: stijgende huizenprijzen (zowel koop als huur), schaarste in veel 

segmenten (meer vraag dan aanbod), wachtlijsten voor specifieke doelgroepen woningzoekenden, te 

weinig doorstroming, achterblijvend tempo bij de bouw van nieuwe woningen en het ontwikkelen van 

nieuwe plannen. Inmiddels wordt over de problemen op de woningmarkt gesproken in termen van een 

wooncrisis, die zich dit jaar ook heeft geuit in de vorm van woonprotesten.  

De rekenkamercommissie wil in 2022 op dit terrein onderzoek doen. De aandacht zal daarbij vooral gericht 

zijn op het lokaal woonbeleid. Daarbij willen we onderzoeken hoe de gemeente invulling geeft aan haar 

regierol op dit terrein, welke instrumenten voor het woonbeleid de gemeente ter beschikking staan, hoe 

deze toegepast worden en of deze (nog) aansluiten bij de huidige situatie op de woningmarkt. De precieze 

scope, vraagstelling en invulling van dit onderzoek moeten nog nader bepaald worden. 

 

 

3.2 Nader te bepalen 

 

Na het aantreden van de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen in maart 2022 zullen we onder de 

fracties een uitvraag om onderwerpsuggesties doen. Op basis daarvan wordt het onderzoeksplan voor 

2022 nader ingevuld.  
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4 Financiën 2021  

 

De Rekenkamercommissie beschikt over een jaarlijks budget van € 1 per inwoner.  
 
            

Omschrijving Begroting 2021    Rekening 2021 

                        
Vergoeding leden  14.877,60 15.309,00 

Onderzoekskosten  49.223,40 26.784,00 

   

NVRR – contributie 2020 620,00 630,00 

Overig 1000,00 438,00 

Restant op 31-12-2021    22.560,00 

   

Totaal 65.721,00 65.721,00 

 

 
Toelichting: 

 

In 2021 hebben wij het  onderzoek uit 2020 Omgevingswet afgerond. Wij zijn een onderzoek naar de 

afvalinzameling gestart en hebben dit afgerond.  In november is gestart met een onderzoek naar 

duurzaamheid.  
 
Over 2021 resteert een bedrag van € 22.560,00. Dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen 
van de gemeente.  
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5 Begroting 2022 

 

De begroting van de Rekenkamercommissie voor 2022 ziet er als volgt uit:  

 

 
Omschrijving Bedrag begroot 
  
Vergoeding leden        15.309,00 

Onderzoekskosten       49.282,00  

Abonnement/lidmaatschap (NVRR)            630,00 
Overig            500,00 
  
Totaal         65.721,00 
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Bijlage 1 Groslijst en selectiecriteria  
 

Op deze groslijst (d.d. december 2020) staan – in alfabetische volgorde – de onderwerpen vermeld die aan 

ons zijn voorgelegd als uitkomst van verzoeken aan raadsfracties. Ook de onderwerpen die wij zelf van 

belang achten, zijn aan deze lijst toegevoegd. Onderwerpen die op de lijst stonden maar waarvan wij de 

kans op een onderzoek zeer minimaal achten, hebben wij van de lijst afgevoerd.  

 

 
Aanbesteding  
 
Communicatie met en dienstverlening aan inwoners (mediakanalen)  
 
Coronabeleid lokaal  
 
Cultuurbeleid  
 
Informatieveiligheid ICT  
 
Inzet Boa’s  
 
Leegstand kantoren en bedrijventerreinen/herstructurering  
 
Participatie inwoners (effect)  
 
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., evaluatie raadswerkzaamheden, wat is er bereikt over 1 jaar)  
 
Recreatie en toerisme: nieuw beleid, kosten-baten  
 
Regionale samenwerkingsverbanden/effectiviteit van beïnvloeding door Stichtse Vecht in regionale 
samenwerkingsverbanden  
 
Responsiviteit gemeente op voorstellen vanuit de samenleving  
 
Sociaal domein: transformatie jeugdzorg (effectiviteit inkoop), integraal werken  
 
Vergunningverlening  
 
Vitaal platteland  
 
WMO-beleid  
 

Woningmarkt (krapte, ouderen zorgwoningen) 
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Selectiecriteria voor onderzoeken 
 
De rekenkamercommissie kiest onderwerpen die in belangrijke mate voldoen aan de volgende  
selectiecriteria:  
1. het onderwerp is actueel en heeft een duidelijk financieel, maatschappelijk en/of politiek bestuurlijk  
    belang;  
2. het onderwerp moet betrekking hebben op de doelmatigheid, rechtmatigheid en/of doeltreffendheid    
    van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie;  
3. er is mogelijk sprake van risico’s in de sfeer van de uitvoering, financiële en/of maatschappelijke  
    gevolgen;  
4. het onderzoek heeft volgens de rekenkamercommissie toegevoegde waarde en leidt voor de  
    gemeenteraad en het college tot nieuwe informatie en concrete aanbevelingen;  
5. het onderwerp moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn, dat wil zeggen dat  
    het past binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden.   
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Bijlage 2 Gepubliceerde rapporten 
 

 
November 2021 Afvalinzameling Stichtse Vecht,  Een onderzoek naar het afvalbeleid en de 

afvalinzameling van de gemeente Stichtse Vecht 

 
Februari 2021  Invoering van de Omgevingswet in de gemeente Stichtse Vecht  
 
Februari 2020  Resultaten van gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht 

 

November 2019 Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen gemeente Stichtse Vecht 

 

Januari 2019  Een mozaïek van ambities en belangen 

Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht 

 

April 2018   Externe inhuur bij de gemeente Stichtse Vecht 

 

Juli 2017   Effectiviteit re-integratie gemeente Stichtse Vecht 

 

Mei 2017   Kwaliteitsmanagement in de gemeente Stichtse Vecht 

 

Juni 2016    Sociaal domein Stichtse Vecht na de transitie 

 

December 2015  Het minimabeleid in de gemeente Stichtse Vecht  

 

December 2015  Gemeente Stichtse Vecht en de Millenniumdoelen  

 

Mei 2015    Visie op afval?  

 

April 2015    Gemeentelijke herindeling: lasten en lusten?  

 

Oktober 2014   Inzicht in prestaties en doeltreffendheid subsidies gemeente Stichtse Vecht  

 

Juni 2014    De voorbereiding op de decentralisaties in Stichtse Vecht  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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Colofon 

 

De rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht bestaat uit drie externe leden en wordt 

ondersteund door een ambtelijk secretaris.  

 

Leden rekenkamercommissie: Gerth Molenaar (voorzitter), Robert Olieman en Martijn Bakker  

 

Secretaris: Jacqueline Willenborg 

 

Postadres: Rekenkamercommissie Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

 

e-mail: rekenkamercommissie@stichtsevecht.nl 

 

telefoon:  0346-254200 

 

website 
 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/gemeenteraad-en-college/rekenkamercommissie/algemeen

