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1. Inleiding
De Rekenkamercommissie Borne is ingesteld bij verordening van 15 december
2005. Sinds 20 maart 2012 is de samenstelling van de Rekenkamercommissie:
Riekele Bron, extern voorzitter;
Martin Velten, tevens plaatsvervangend voorzitter;
Jan Huizinga, lid.
Als plaatsvervangende (raads)leden zijn benoemd: Teun van Mechelen en Rita
Vingerling. Saskia Morsink (griffier) is secretaris van de commissie.
Met ingang van 7 juni 2012 heeft Martin Velten ontslag genomen als lid van de
Rekenkamercommissie. Gelijktijdig is Teun van Mechelen benoemd als lid en
Peter Geerdink plaatsvervangend lid. Jan Huizinga is plaatsvervangend voorzitter.
De Rekenkamercommissie is ingesteld om onafhankelijk onderzoek te doen naar
de doeltreffendheid (worden de gestelde doelen gehaald) en de doelmatigheid
(wordt het op een efficiënte wijze gaan) van het gemeentelijk beleid. Ook de
rechtmatigheid (gebeurt het volgens de regels) kan aan de orde komen, alhoewel
dit primair op het terrein ligt van de accountant.
Onderzoeksonderwerpen worden zelfstandig vastgesteld door de commissie, maar
suggesties worden gevraagd aan de raad via de fractievoorzitters of hun
plaatsvervangers. Daarnaast staat het iedereen (dus ook burgers) vrij om
onderwerpen aan te dragen. Indien er een concreet voorstel gedaan wordt zal de
indiener hierop altijd een antwoord ontvangen, hetzij bevestigend, indien het
voorstel wordt overgenomen, hetzij een gemotiveerde afwijzing.
Het doel van de Rekenkamercommissie en haar onderzoeken is om lering te
trekken uit het verleden, zodat een bijdrage kan worden geleverd aan verbetering
van het functioneren van het gemeentelijk bestuur.
Het werkplan heeft betrekking over de periode van 20 maart 2012 tot 1 januari
2014. Er is bewust gekozen voor een werkplan over de periode van 20 maart 2012
tot 1 januari 2013 in verband met de nieuwe samenstelling van de
Rekenkamercommissie en de overdracht van de werkzaamheden van de oude
naar de nieuwe commissie. Het betreft een sober werkplan. Er is geen uitgebreid
scala aan onderwerpen opgenomen. Naast de genoemde onderwerpen is het heel
goed mogelijk dat een actueel onderwerp wordt aangedragen en dat daar een
hoge prioriteit aan wordt gegeven waardoor lopende onderzoeken worden
doorgeschoven in de tijd.
Het werkplan wordt gecombineerd met een overzicht van de uitgevoerde
onderzoeken in het voorgaande jaar en de daarbij uitgebrachte adviezen. Tevens
zal (voor zover mogelijk) inzicht gegeven worden in de effecten van de afgegeven
adviezen en of deze daadwerkelijk hebben geleid tot verbeteringen.
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2. Werkwijze Rekenkamercommissie
Zoals in de inleiding al is vermeld kan de Rekenkamercommissie zelfstandig
besluiten welke onderzoeken zij in behandeling zal nemen. Niet elk aangedragen
onderwerp is “rijp” voor een diepgaan en uitgebreid onderzoek. Voor de afweging
welk onderwerp wel of niet nader wordt onderzocht, wordt een vooronderzoek
verricht waarbij antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:
a. Wat is de aanleiding voor het verrichten van een onderzoek?
b. Wat wordt beoogd met het onderzoek?
c. Hoe luidt de probleemstelling?
Op basis van de beantwoording van deze vragen bepaald de
Rekenkamercommissie of het onderzoek ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Wanneer dit positief is, wordt er een plan van aanpak per onderwerp opgesteld. In
het plan van aanpak worden de volgende thema’s uitgewerkt:
d. De onderzoeksvragen worden nader geformuleerd
e. Beschreven wordt binnen welke juridisch/ beleidskaders het onderzoek
plaatsvindt
f. Welke onderzoeksmethode wordt toegepast (dossier onderzoek, interviews,
enquête etc)
g. Kan het onderzoek in eigen beheer worden uitgevoerd of moet er externe
ondersteuning worden ingeschakeld
h. Planning van het onderzoek
i. Welke kosten gaan gepaard met het onderzoek (budgetbewaking)
j. Methode van evaluatie van het onderzoek.
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3. Onderzoeken 2010-2011
Afhandeling van Brieven (2-2-2010)
In 2009 zijn diverse (voor)onderzoeken uitgevoerd, hetgeen geleid heeft tot de
aanbieding van het rapport “Afhandeling brieven” aan de raad in december 2009
a. Wat waren de conclusies uit het rapport?
De registratie en bewaking van de afhandeling brieven liet te wensen over.
Hierop zijn een aantal aanbevelingen gedaan om te komen tot een
kwaliteitsverbetering afhandeling brieven.
b. Wat heeft de raad en het college daarmee gedaan?
Op 12 juli 2011 heeft het college kwaliteitsnormen dienstverlening vastgesteld.
Hierin is o.a. vastgelegd binnen welke termijnen brieven, aanvragen etc.
afgehandeld moeten worden. De uitgebrachte aanbevelingen zijn feitelijk
meegenomen in de formulering van de kwaliteitsnormen.
c. Wat is de stand van zaken?
Anno juni 2012 is een begin gemaakt met de implementatie van de
kwaliteitsnormen en daarmee de implementatie van de aanbevelingen uit het
rapport “Afhandeling brieven”.
De rekenkamercommissie is voornemens, na een quickscan, in 2012 een
onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de digitalisering op de afhandeling
van brieven.

Inkoop en aanbestedingsbeleid (6-7-2010)
De Rekenkamercommissie heeft in 2009 opdracht verstrekt aan het adviesbureau
BMC voor het uitvoeren van een quickscan naar het aanbesteding- en inkoopbeleid
van de gemeente Borne.
a. Wat waren de conclusies uit het rapport?
De nota inkoopbeleid is onvoldoende bekend bij alle budgethouders. Er zijn
geen duidelijke afspraken over centrale aansturing inkoop(beleid). Er zijn een
13 tal aanbevelingen gedaan om te komen tot verbetering van het inkoopbeleid.
b. Wat heeft het college daarmee gedaan?
Op basis van het onderzoek zijn diverse acties uitgezet om te komen tot een
kwaliteitsverbetering. Besloten is te komen tot een drie jaarlijkse evaluatie van
de implementatie van de aanbevelingen en de kwaliteit van de inkoop en
aanbesteding.
c. Wat is de stand van zaken?
In maart 2011 heeft de eerste tussen evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie
is gedaan aan de hand van de aanbevelingen. Het geeft een duidelijk beeld van
de verbeteringen. De Rekenkamercommissie heeft waardering voor de wijze
waarop de aanbevelingen zijn opgepakt en er uitvoering aan wordt gegeven.

Kwaliteit van raadsvoorstellen
De Rekenkamercommissie heeft besloten mee te doen aan het Doe mee
onderzoek. Het doel van dit onderzoek is: Inzicht bieden in het proces van
totstandkoming van raadsvoorstellen, de beoordeling van de kwaliteit van deze
voorstellen, en de beleving van die kwaliteit bij betrokkenen. De titel van het
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onderzoek geeft aan dat dit heeft plaatsgevonden bij meerdere gemeenten met
een gelijksoortige opzet.
a. Wat waren de conclusies uit het rapport?
Gemiddeld scoren de onderzochte raadsvoorstellen een krappe voldoende op
kwaliteit. De raadsvoorstellen scoren een onvoldoende op volledigheid. Er zijn
een vijftal concrete aanbevelingen gedaan en daarnaast een aantal suggesties.
b. Wat heeft het college daarmee gedaan?
Het college heeft bij brief d.d. 27 oktober 2010 te kennen gegeven de
aanbevelingen over te nemen.
c. Wat is de stand van zaken?
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen het proces, de vorm en de
inhoud. Deze drie elementen bepalen samen de kwaliteit van het raadsvoorstel.
Verbeteringen zijn:
Procesmatig
- de juiste besluitvormingsprocedure wordt toegepast
- stukken worden tijdig aangeleverd op basis van een vooraf bekende
planning
- bij de voorbereiding van college- en raadsvoorstellen wordt getoetst of
er echte alternatieven worden aangedragen
- in de nieuwe sjablonen is kop “vervolg na besluitvorming”opgenomen
- in het nieuwe sjabloon voor collegevoorstellen is communicatie een
afzonderlijk punt, waarbij het zowel om de interne als externe
communicatie gaat
- In de vorm van een dynamische jaarplanning wordt door de griffie
bijgehouden welke voorstellen op welk moment verwacht kunnen
worden.
Vorm
- aanpassen formats college- en raadsvoorstel
- invoering bestuursinformatiesysteem (IBIS)
- vanaf april 2012 worden nieuwe sjabloon voor college- en
raadsvoorstellen gebruikt
- Schrijftraining en ontwikkeling “Bornse schrijfwijzer”
- Invoering van de jaarplannen (directieplan en afdelingsplannen)
- Ter verbetering kwaliteit dienstverlening is een raadsinformatiesysteem
(RIS) aangeschaft en in het eerste kwartaal van 2012 geimplementeerd.
Nog uit te voeren acties: herzien van het ‘spelregeldocument’ voor het
aanleveren van stukken voor college en raad.

Hondenpoepbeleid (20-03-2012)
De Rekenkamercommissie is in 2011 een onderzoek gestart naar het
hondenpoepbeleid van de gemeente Borne naar aanleiding van de pilot in de
Stroom Esch in 2005.
a. Wat waren de conclusies uit het rapport?
De rekenkamercommissie gaat er vanuit dat het beleid van de gemeente Borne
gericht is om de verontreiniging en overlast, veroorzaakt door hondenpoep,
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tegen te gaan. De gemeente dient dit te bevorderen door één en ander te
faciliteren en consequent te onderhouden.
b. Wat heeft het college daarmee gedaan?
Het college heeft de aanbevelingen overgenomen.
c. Wat is de stand van zaken?
Het rapport is recente datum waardoor nog geen (tussen)evaluatie heeft
plaatsgevonden.

Bedrijventerreinen
In 2011 heeft de Rekenkamercommissie deel genomen aan een onderzoek op
initiatief van Rekenkamer Oost, waaraan diverse gemeenten uit Gelderland en
Overijssel deelnamen. De Rekenkamercommissie heeft de bedrijventerreinen
Molenkamp en De Veldkamp onderzocht.
a. Wat waren de conclusies uit het rapport?
Behoudens het aantal hectares zijn de doelen niet voldoende specifiek
uitgewerkt (SMART geformuleerd) om het gevoerde beleid concreet te toetsen.
Specifiek: voldoet op zich aan de norm
Meetbaar: voldoet alleen voor wat betreft het aantal te realiseren hectares aan
de norm
Acceptabel: uit de overeenkomsten blijkt dat de bestuurders het doel
aanvaarden
Realistisch: er was geen concrete onderbouwing van de behoefte aan
bedrijfsterreinen
Tijdgebonden: voldoet voor wat betreft het aantal hectares aan de norm, want
er was een tijdsplanning
b. Wat heeft het college daarmee gedaan?
Het college heeft de aanbevelingen overgenomen.
c. Wat is de stand van zaken?
Het rapport is recente datum waardoor nog geen (tussen)evaluatie heeft
plaatsgevonden.

Bornsche Maten
Het gestarte onderzoek ‘Bornsche Maten’ zou volgens planning in 2010 worden
afgerond. Het onderzoek is vanwege andere prioriteiten nog niet gereed. De
rekenkamercommissie zal onder voorzitterschap van Riekele Bron opnieuw
beoordelen of het onderzoek alsnog wordt afgerond.
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4.

Besteding budgetten 2010 en 2011

Zowel in 2010 als 2011 was, evenals de voorgaande jaren, oorspronkelijk een
budget van € 17.500,-- beschikbaar voor de werkzaamheden van de
Rekenkamercommissie.
2010
Budget 2010
Jacques Necker bv, onderzoek kwaliteit
raadsvoorstellen 80% van de kosten
Vergoeding van de voorzitter

begroot
17.500,-

uitgaven
7.200,-

totalen
overschot

2011
Budget 2011
Vergoeding van de voorzitter

17.500

begroot
17.500,Totalen
overschot

17.500,-

6.250,13.450,4.050,-

uitgaven
4.743,4.743,12.757,-

De rekenkamercommissie heeft geen onderzoekskosten gemaakt in 2011 doordat
de onderzoeken in eigen beheer zijn uitgevoerd. De vergoeding van de voorzitter is
lager doordat de externe voorzitter per mei zijn onkosten declareert. De laatste
factuur van 2011 is niet betaald uit het budget van 2011. De kosten vergoeding van
de voorzitter zullen in 2012 daardoor hoger uitvallen.
Het overschot is, conform de geldende financiële spelregels, teruggevloeid naar de
algemene middelen. Daarbij is wel de afspraak gemaakt dat, indien nodig voor de
inhuur van een bureau voor een onderzoek (een deel van) het overschot alsnog
daarvoor ingezet kan worden. Dit zal via de bestuursrapportages worden gemeld.
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5. Terugblik 2006 - 2011
Vooraf.
Na een periode van 5 jaar het voorzitterschap van de Rekenkamercommissie
Borne te hebben vervuld heeft de heer Meutstege een persoonlijke terugblik
gegeven op zijn ervaringen. Als huidige rekenkamercommissie hebben wij deze
input aangegrepen om een korte terugblik te geven op de afgelopen 5/6 jaar. Wij
beseffen dat de eerste jaren hebben bestaan uit het zoeken naar een juiste vorm
van werken. Als rekenkamercommissie maken wij gebruik van de ervaringen die
zijn opgedaan en willen werken aan een verdere professionalisering.

Inleiding
Op 10 mei 2006 is met de benoeming van Teun van Mechelen en Martin Velten als
commissieleden en Henk Meutstege als onafhankelijk voorzitter de
rekenkamercommissie Borne van start gegaan. Ambtelijke ondersteuning c.q.
secretarisfunctie werd ingevuld door Gertjan Rozendom, griffier.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 zijn Jan Huizinga en Martin
Velten als lid van de commissie benoemd en Teun van Mechelen en Rita
Vingerling als plaatsvervangers. Sinds begin 2011 wordt het secretariaat vervuld
door Saskia Morsink, griffier.
De voorzitter is voor 5 jaar benoemd. Deze zittingsperiode loopt niet parallel met
de zittingsperiode van de gemeenteraadsleden.

Handvatten terugblik
Aan de hand van een aantal thema’s wordt terug gekeken naar de afgelopen
periode. De terugblik is geen diepgaande evaluatie geworden maar geeft wel
inzicht in de gang van zaken in de afgelopen 6 jaar. De thema’s zijn:
1. Toevoegde waarde rekenkamercommissie
2. Rekenkamer of rekenkamercommissie
3. Voorzitter
4. Budget
5. Samenwerking met andere gemeenten
6. Relatie raad
7. Relatie B&W
8. Relatie met organisatie
9. Contact met de bevolking
10. Ondersteuning/secretariaat
11. Verrichte onderzoeken
ad 1) Toegevoegde waarde rekenkamercommissie
De raad is wettelijk verplicht een rekenkamer(commissie) in te stellen. Met het
instellen van een rekenkamer(commissie) wordt weliswaar voldaan aan de
wettelijke plicht, maar zegt nog niets over een toegevoegde waarde. De
rekenkamercommissie Borne heeft uitdrukkelijk de wens een toegevoegde waarde
te willen zijn. Zij wil op een kritische maar constructieve wijze onderzoeken
verrichten die leiden tot het verder verhogen van de kwaliteit van het gemeentelijk
bestuur. Zonder deze toegevoegde waarde heeft zij geen bestaansrecht. In de
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afgelopen jaren is met vallen en opstaan de Rekenkamercommissie geworden tot
het orgaan dat het nu is.
De rekenkamercommissie heeft niet alleen een toegevoegde waarde getoond door
de onderzoeken en de daaruit voortgevloeide aanbevelingen, maar ook indirect
door de extra aandacht die onderwerpen van de rekenkamercommissie heeft
gekregen.
Wij beseffen dat de rekenkamercommissie een beperkte invloed heeft en dat die
invloed afhangt van de kwaliteit van de adviezen en de wijze waarop het bestuur
met de adviezen omgaan. Op grond van de ervaring van de afgelopen vijf jaar
heeft de rekenkamercommissie besloten jaarlijks te rapporteren over de voortgang
van de uitgebrachte adviezen. Op die wijze wordt zichtbaar wat de toegevoegde
waarde van de rekenkamercommissie is.
ad 2) Rekenkamer of Rekenkamercommissie
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een rekenkamer en een
rekenkamercommissie. De eerste vorm bestaat uit onafhankelijke leden. Een
rekenkamercommissie is feitelijk een functionele commissie vanuit de raad
aangevuld met onafhankelijke leden. In Borne is gekozen voor een
rekenkamercommissie met een onafhankelijke voorzitter.
De Bornse rekenkamercommissie is beperkt in het aantal leden. Naast een externe
voorzitter hebben twee raadsleden zitting in de commissie en zijn er twee
plaatsvervangende leden. In de praktijk nemen ook de plaatsvervangende leden
deel aan de vergaderingen van de rekenkamercommissie.
Landelijk wordt vaak gesteld dat er geen raadsleden zitting zouden moeten nemen
in de rekenkamer(commissie) met name om de onafhankelijkheid beter te borgen.
Anderzijds wordt gesteld dat rekenkamercommissies met raadsleden betere
contacten heeft met de raad. De keuze is dus vrij arbitrair; bij een rekenkamer zal
er veel aandacht besteed moeten worden aan het contact met de raad, bij de
rekenkamercommissies zal de onafhankelijkheid een zorgpunt zijn.
Bij de gemeente Borne zijn er tot nu toe geen signalen gekomen dat de
onafhankelijkheid ter discussie staat. In dit opzicht kan gesteld worden dat de
Rekenkamercommissie Borne onafhankelijk en zelfstandig functioneert en
daarmee voldoet aan de wettelijke doelstellingen.
ad 3) Positie voorzitter Rekenkamercommissie
In Borne is gekozen voor 1 extern lid (de voorzitter), die tevens zelf meewerkt aan
onderzoeken. Een eenmansfunctie is kwetsbaar en heeft zo z’n voor- en nadelen.
Allereerst de nadelen:
− Bij (langdurige) afwezigheid is er geen vervanging aanwezig, men mag niet
van de raadsleden in de rekenkamercommissie verwachten dat ze de rol
van de voorzitter overnemen.
− De persoon van de voorzitter is belangrijk, er zal een klik moeten zijn met
de rest van de commissie en andere betrokkenen.
− Zelf onderzoek is goed voor de betrokkenheid en vergt minder (extern)
budget, maar in de afgelopen periode is duidelijk geworden dat dit ook het
risico in zich heeft dat vertraging in de onderzoeken op treedt.
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Als voordelen zijn ervaren:
− De betrokkenheid bij de gemeente is door het meewerken aan onderzoeken
en het regelmatig op het gemeentehuis aanwezig zijn vrij goed
gewaarborgd
− Financieel gezien legt 1 extern lid minder beslag op het beschikbare budget
en ook het meewerken/begeleiden aan onderzoeken geeft financieel
voordeel.
ad 4) Budget
Het budget is beperkt: € 17.652,-, maar gelet op de omvang van de gemeente is
het redelijk. Het is namelijk € 0,815 per inwoner, daarmee is Borne zeker geen
koploper, maar ook niet de hekkensluiter. Van het bedrag is € 6.250,- bestemd
voor de vergoeding voor de externe voorzitter en € 11.402,- voor overige kosten
met name de externe kosten voor onderzoek. Voor dit budget zou je circa 2
onderzoeken in 3 jaar mogen verwachten uitgaande dat bij het effectief inzetten
van de middelen een onderzoek gemiddeld € 12.000,- kost.
Voor een periode van 5 jaar was circa € 88.000,- beschikbaar, dit zou voldoende
moeten zijn voor 7 a 8 onderzoeken, waarvan 2 a 3 in eigen beheer. In 2006 en
2007 is het budget niet geheel besteed, in 2008, 2009 en 2010 is het budget vrijwel
geheel besteed.
Onderzoeken lopen vaak over het boekjaar heen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat
er het ene jaar een onderschrijving van het budget plaatsvindt en het jaar daarna
een overschrijding. Niet bestede budgetten zouden toegevoegd moeten worden
aan het budget voor het volgende jaar om deze fluctuaties op te vangen.
Ad 5) Samenwerking met andere gemeenten
In Borne is gekozen voor een eigen rekenkamercommissie. Dit heeft voor- en
nadelen.
De belangrijkste nadelen zijn: beperkt van omvang, beperkt budget en geen
synergievoordelen
Er is ook een groot voordeel van een eigen rekenkamercommissie: meer
betrokkenheid bij de gemeente. Bekend is dat gezamenlijke
rekenkamer(commissie)s veel minder betrokkenheid bij de individuele gemeenten
waarvoor ze werken.
Het nadeel van het ontbreken van de synergie kan deels opgelost worden door
gezamenlijk onderzoek te doen of mee te liften met een DoeMee-onderzoek. Alles
afwegende zijn wij van mening dat de voordelen van een eigen
rekenkamercommissie ruimschoots opweegt tegen een gemeenschappelijke
rekenkamer.
Ad 6) Relatie raad
De raad stelt de rekenkamercommissie in en benoemt de leden ervan. Hiermee
heeft zij direct invloed op de samenstelling. De rekenkamerfunctie is één van de
instrumenten die de raad tot haar beschikking heeft, maar na instelling en
benoeming van de leden is de rekenkamer(commissie) geheel onafhankelijk. In de
Bornse situatie heeft de rekenkamercommissie zich tot doel gesteld om een
bijdrage te leveren aan het beter functioneren van de raad/gemeente. Dit lukt
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alleen wanneer het contact met de raad goed is. De keuzes die in Borne gemaakt
heeft ertoe geleid dat de contacten goed zijn, zeker als je het vergelijkt met
gemeenten met rekenkamers.
Een nadeel is dat de raadsleden die in de rekenkamercommissie zitten wel twee
petten op hebben. Hun werk voor de rekenkamercommissie moet los gezien van
hun normale raadswerk binnen hun eigen fractie. Overigens is het mede de taak
van de voorzitter de andere leden bewust te maken van eventuele partij politieke
belangenverstrengeling.
Ad 7) Relatie B&W
Het college is met name het orgaan dat belast is met de uitvoering van beleid. In
die zin is zij belast met de afwikkeling van de aanbevelingen. Het is daarom van
belang dat de relatie tussen het college en de rekenkamercommissie goed is.
Inhoudelijk wordt dat bereikt door bij de onderzoeken hoor en wederhoor toe te
passen. Verder kunnen er door de regelmatige aanwezigheid ook goed contacten
ontstaan. De Bornse collegeleden staan open voor die contacten. Ook hier geldt
dat de contactmogelijkheden veel beter zijn dan bij rekenkamers.
Het risico van (te amicale) goede contacten kan zijn, dat de objectiviteit van de
rekenkamercommissie in gevaar kan komen. Zowel de raad, het college als de
rekenkamercommissie zelf zal hier alert op moeten zijn.
Ad 8) Relatie organisatie
De ambtelijke organisatie is evenals het college verplicht om medewerking te
verlenen aan onderzoeken van de rekenkamer. Dit is tot nu toe geen probleem
geweest. De gevraagde informatie wordt spontaan geleverd en de contacten zijn
(veelal) goed te noemen. Beperkende factor is soms de werkdruk binnen de
ambtelijke organisatie. Dit kwam met name voor bij het onderzoek over de kwaliteit
van raadsstukken.
Evenals bij de contacten met het college is er het gevaar dat er teveel contacten
zijn waardoor de objectiviteit is gevaar zou kunnen komen.
Ad 9) Contact met de bevolking
Het contact met de bevolking is veelal indirect. Het over grote deel van de
onderzoeken heeft alleen betrekking op het bestuurlijk proces/gebeuren. Hierdoor
is er nauwelijks rechtstreeks contact met de inwoners en loopt de informatie
“uitwisseling” via de nieuwsmedia. In de afgelopen periode is het contact met de
bevolking beperkt geweest tot 1 persoon in het kader van het zwembadonderzoek.
De media hebben wel de nodige aandacht besteed aan de onderzoeken.
De rekenkamercommissie is een onderzoeksorgaan. Dit wil zeggen dat zij uit moet
gaan van feiten en objectieve criteria. Dit zijn zaken die zich niet bij uitstek lenen
voor profilering, tenzij het gaat op het uitstralen van het imago van de onafhankelijk
onderzoeker. De rekenkamercommissie is geen doel op zich, maar is een
hulpmiddel voor het bestuur om te komen tot een kwaliteitsverbetering.
Ad 10) Ondersteuning/secretariaat
Het secretariaat is neergelegd bij de griffie. Op zich is dit een heel goede
combinatie gebleken. Het heeft de informatie toegankelijkheid op positieve manier
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beïnvloed. Het ondersteunen van een politiek orgaan zoals de gemeenteraad gaat
gepaard met momenten van zware piekbelasting en andere momenten van iets
mindere druk. Het is de kunst om in deze golvende bewegingen van werkdruk een
goed evenwicht te vinden tussen werkzaamheden als griffier en secretaris
rekenkamercommissie. Duidelijk is geworden dat een stressverhogende factor is.
Hier komt bij dat het aantal beschikbare formatie-uren beperkt is. Ondanks het
geschetste spanningsveld is de secretariële ondersteuning van de
rekenkamercommissie op een goede manier ingevuld.
Ad 11) Verrichte onderzoeken
In de afgelopen periode is het aantal gepresenteerde onderzoeken beperkt
gebleven. Deze waren:
• SMART formuleren van het beleid
• Privatisering zwembad, beantwoording brieven
• Quick scan inkoop
• Onderzoek naar de kwaliteit van de raadsstukken
• Bedrijventerreinen
• Hondenpoepbeleid
De daarnaast uitgevoerde vooronderzoeken (o.a. artikel 19 lid 2 procedures,
Groene Poort, Veldkamp en rioleringsplan) zijn niet openbaar, maar wel voor de
nieuwe rekenkamer beschikbaar). In voorbereiding zijn: onderzoek Bornsche
Maten, hondenpoepbeleid en bedrijventerreinen, terwijl de hoogte van de tarieven
nog op het wensenlijstje staat.
In totaal zijn 6 onderzoeken uitgevoerd in de afgelopen periode. Hiervan zijn er 2
grotendeels extern uitgevoerd (inkoop en kwaliteit raadsstukken) en de andere 4
(grotendeels) in eigen beheer.
Het nadeel van het uitvoeren van onderzoek in eigen beheer is dat de doorlooptijd
vrij lang is. Dit heeft zich vooral de eerste jaren gemanifesteerd, maar op het
moment dat er meer onderzoeken in de pijplijn zitten wordt dit probleem minder
aantoonbaar.
Het belangrijkste is echter of de onderzoeken kwalitatief goed zijn en of het
bijdraagt aan de realisatie van de doelstelling van de rekenkamercommissie.
Van het beschikbare budget van circa € 88.000,- is circa € 70.000,- uitgegeven,
dus de kosten per onderzoek zijn circa € 11.500,--. Gelet op het feit dat 2
onderzoeken extern zijn uitgevoerd (wat duurder is dan in eigen beheer) zijn de
kosten per onderzoek relatief laag te noemen.
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6

Onderwerpen 2012 – 2013

Beantwoording brieven
a. Aanleiding
In 2009 heeft de Rekenkamer een onderzoek verricht naar de afhandeling van
brieven. Inmiddels heeft er een digitalisering plaatsgevonden. De vraag is in
hoeverre de uitgebrachte aanbevelingen en de digitalisering tot een
kwaliteitsverbetering hebben geleid.
b. Wat wordt beoogd?
Kwaliteitsverbetering in de afhandeling van de brieven en verdere verbetering
te komen tot een papier arme werkomgeving.
c. Hoe luidt de probleemstelling?
In hoeverre heeft de doelstelling van een papierarme organisatie geleidt tot een
realisatie van de aanbevelingen uit het rapport Beantwoording brieven en
afdoening stukken zoals uitgebracht door de Rekenkamer Borne in 2009?

Aanbesteding/uitvoering WMO
a. Aanleiding
Landelijk zijn er de nodige signalen geweest dat de aanbesteding WMO niet
goed is verlopen. Er zijn geen signalen over een goede/verkeerde
aanbesteding binnen de gemeente Borne. Dit wil niet zeggen dat alles goed is
verlopen. Wellicht is een korte scan gewenst.
b. Wat wordt beoogd?
Zekerheid dat de aanbesteding/uitvoering goed is verlopen.
c. Hoe luidt de probleemstelling?
Is de aanbesteding goed verlopen en zijn er knelpunten in de uitvoering?

Bornse Maten
a. Wat is de aanleiding voor het verrichten van een onderzoek?
Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de Bornse Maten.
Wat is met de uitkomsten gedaan?
b. Wat wordt beoogd met het onderzoek?
Kijken naar de samenhang van de onderzoeken en hoe dit heeft geleid tot een
betere uitvoering van de plannen.
c. Hoe luidt de probleemstelling?
Heeft er een betere stroomlijning plaatsgevonden bij de uitvoering?
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Onderzoek ex artikel 213a
a. Wat is de aanleiding voor het verrichten van een onderzoek?
De rekenkamer krijgt geen informatie van het college of het college zelf
onderzoeken verricht naar doelmatigheid en de doeltreffendheid van het
uitgevoerde beleid
b. Wat wordt beoogd met het onderzoek?
Helderheid of het college beleidsevaluaties uitvoert op doelmatigheid en
doeltreffendheid.
c. Hoe luidt de probleemstelling?
Er is geen verordening op grond van artikel 213a. Hoe geeft het college vorm
aan de uitvoering van artikel 213a gemeentewet?

WOZ taxatie
a. Wat is de aanleiding voor het verrichten van een onderzoek?
De gemeente Borne doet mee aan de pilot waarbij de burger zelf, gemotiveerd,
de getaxeerde waarde van de woning kan aangeven. Deze pilot loopt nu.
b. Wat wordt beoogd met het onderzoek?
Inzicht in het aantal bezwaarschriften OZB en de kwaliteit van dienstverlening
op dit terrein.
c. Hoe luidt de probleemstelling?
Is er een daadwerkelijke afname van het aantal bezwaarschriften en een
toename van de kwaliteit van dienstverlening?

Risicomanagement/Maris
a. Wat is de aanleiding voor het verrichten van een onderzoek?
De financiële positie van de gemeente Borne wordt niet sterker. Het is wenselijk
inzicht te krijgen in de financiële risico’s die de gemeente loopt in het kader van
afgegeven borgstellingen.
b. Wat wordt beoogd met het onderzoek?
Duidelijkheid in de lopende financiële risico’s door afgegeven borgstellingen.
c. Hoe luidt de probleemstelling?
Hoeveel borgstellingen heeft de gemeente afgegeven, tot welke bedragen en
welke zekerheidsstellingen liggen hieraan ten grondslag? Hoe worden de
risico’s beheerst?

Digitaal loket
a. Wat is de aanleiding voor het verrichten van een onderzoek?
Het doel van het digitaal loket is te komen tot een betere dienstverlening. Het
komt voor dat burgers het digitaal loket niet of niet juist gebruiken.
b. Wat wordt beoogd met het onderzoek?
Verbetering van de werking van het digitaal loket en een afname van het aantal
klachten en een up-to-date loket
c. Hoe luidt de probleemstelling?
Is er inzicht in het aantal klachten en of de verstrekte informatie actueel is?
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Juridische toetsing subsidie beschikking
a. Wat is de aanleiding voor het verrichten van een onderzoek?
Het komt voor dat een afgegeven subsidie beschikking niet voldoet aan de
juridische eisen gesteld in de Awb.
b. Wat wordt beoogd met het onderzoek?
Kijken of de kwaliteit van de afgegeven subsidiebeschikkingen voldoende is en
hoe dit kan worden verbeterd.
c. Hoe luidt de probleemstelling?
Voldoen alle afgegeven subsidiebeschikkingen aan de wettelijke eisen?

Juridische volledigheid verordeningen
a. Wat is de aanleiding voor het verrichten van een onderzoek?
Geconstateerd is dat enkele verordeningen niet voldoen aan alle
vormvereisten.
b. Wat wordt beoogd met het onderzoek?
Te komen tot aanbevelingen welke verordeningen en op welke wijze deze
kunnen gaan voldoen aan de vormvereisten.
c. Hoe luidt de probleemstelling?
Er zijn verordeningen welke niet voldoen aan de juridische vorm vereisten.
Deze dienen te worden geïnventariseerd en voorzien van aanbevelingen om te
komen tot verbetering.
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7 Aangedragen onderwerpen niet opgenomen in het jaarplan
Kostendekkendheid leges.
De Rekenkamercommissie heeft besloten geen onderzoek te doen naar de
kostendekkendheid van de leges. Hiervoor gelden de volgende argumenten:
a. de raad beslist over de hoogte van de leges bij de vaststelling hiervan. Zij
bepaald of sprake moet zijn van kostendekkendheid.
b. Bij de vaststelling van de jaarrekening kan beoordeeld worden of de tarieven
kostendekkend zijn geweest of niet waarna eventueel bijstelling kan
plaatsvinden.
c. Kostendekkendheid van leges is een politieke afweging. De
Rekenkamercommissie is van oordeel dat een onderzoek naar
kostendekkendheid niet tot haar taak behoort.
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