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1

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2013 van de rekenkamercommissie van Nieuwegein.
In dit jaar zijn twee onderzoeksrapporten gepresenteerd aan de raad, te weten
armoedebeleid en subsidiebeleid. Verder is een afstudeerstage afgerond naar prestatieinformatie aan inwoners.

Nieuwegein, mei 2014

De Rekenkamercommissie

Henk Boogaard,
Marcel Hoogwout,
Kees van Santvliet
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2

Inleiding

Werkzaamheden
De rekenkamercommissie heeft een onderzoeksprogramma 2013 en 2014 gemaakt. Met
het jaarverslag 2013 wil de rekenkamercommissie een overzicht geven van de verrichte
onderzoeken en activiteiten in 2013.
Samenstelling en missie
De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden en heeft sinds eind 2010 een
nieuwe samenstelling. De Rekenkamercommissie heeft gekozen voor een roulerend
voorzitterschap. Een lid is voorzitter voor de duur van een half jaar. Daarna vindt
wisseling plaats.
De leden zijn:
Henk Boogaard,
Marcel Hoogwout,
Kees van Santvliet
De commissie heeft een ambtelijk secretaris voor gemiddeld twee dagen per week:
Mariëlle Rölkens. Secretariële ondersteuning is in 2013 verleend door Wendy van
Amerongen voor gemiddeld een dag per week.
De missie van de rekenkamercommissie is als volgt verwoord:
We willen door middel van onze onderzoeken en overige activiteiten een positieve
bijdrage leveren aan het bestuur van de gemeente Nieuwegein en de Raad
ondersteunen bij zijn kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol.
Deze missie ligt in het verlengde van de taakstelling die is opgenomen in de Verordening
op de rekenkamercommissie Nieuwegein 2010.

3

Wat wilde de rekenkamercommissie bereiken?

Conform bovenstaande missie willen we inzicht bieden in de rechtmatigheid, de
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk handelen.
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4
gedaan?

Wat heeft de Rekenkamercommissie daarvoor

4.1

Onderzoeksprogramma 2013 en 2014

De rekenkamercommissie heeft een tweejarig onderzoeksprogramma 2013 en 2014.
Raadsleden, college en inwoners hebben onderzoeksonderwerpen hiervoor ingediend.
De voorstellen zijn geordend in vier algemene thema’s, te weten: Regie en
sturingsvraagstukken: relatie burger, raad, college en uitvoeringsorganisaties
(vraagstukken als decentralisaties, burgerparticipatie, verbonden partijen, dualisme,
regionalisering), Bezuinigingen, Risico’s en Beleidseffectiviteit.
De rekenkamercommissie heeft vervolgens een selectieproces doorlopen om tot een
aantal onderwerpen te komen. De onderwerpen zijn besproken tijdens een
raadsinformatieavond op 16 januari 2013 en gevraagd is aan de aanwezigen om hun
voorkeuren aan te geven. Aan de hand hiervan is een top 3 gemaakt van onderwerpen
per thema. Vervolgens is op basis van vooronderzoeken naar de verschillende
onderwerpen door de rekenkamercommissie het onderzoeksprogramma opgesteld.

4.2

Onderzoeken 2013

We hebben in 2013 twee onderzoeken opgeleverd en twee onderzoeken opgestart, die in
2013 ter bespreking worden voorgelegd in de raad:
- Onderzoek naar het armoedebeleid in Nieuwegein (oplevering 2013);
- Onderzoek naar het subsidiebeleid (oplevering 2013);
- Onderzoek naar Centrum voor Jeugd en Gezin (opgestart in 2013);
- Onderzoek naar Overhead (opgestart in 2013).
Onderzoek naar armoedebeleid
Aanleiding voor het onderzoek is het gevoel binnen de gemeenteraad, dat met het
armoedebeleid niet iedereen in Nieuwegein wordt bereikt. Er is immers een toenemend
gebruik van de voedselbank. De uitvoering van het armoedebeleid is onlangs door de
gemeente overgeheveld naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie WIL: de
gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom (een samenwerkingsverband
tussen Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein).
In de raad van 27 februari 2013 is het rekenkamerrapport het onderzoeksrapport
Armoede in Nieuwegein toegelicht en een aantal aanbevelingen zijn besproken en
overgenomen door het college, te weten:
 Initiatieven te nemen om geconstateerde verschillen in de uitvoering van het beleid
tot het minimum te beperken in de nieuwe uitvoeringsorganisatie Lekstroom.
 Als uitvloeisel van de regierol van de gemeente op het terrein van armoedebeleid de
banden met de externe partijen aan te halen via gestructureerd en volwaardig
overleg.
 De effectiviteit van de U-pas te onderzoeken met aandacht voor het aanbod in relatie
tot de wensen van klanten.
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Te bewaken dat de uitvoering van het armoedebeleid binnen de WIL in
overeenstemming is en blijft met het door de gemeenteraad vastgestelde
armoedebeleid.
De voedselbank als instrument in het armoedebeleid te erkennen en
doorverwijzingen te reguleren.

In brief met raadsnummer 2013-225 wordt ingegaan op bovenstaande.
Onderzoek naar subsidiebeleid
MOvactor is binnen Nieuwegein één van de grote subsidieontvangers van de gemeente.
De instelling speelt een belangrijke rol in het uitvoeren van het sociaal-culturele werk, het
jongerenwerk en het vrijwilligerswerk. Het rekenkamerrapport is op 25 september 2013 in
de raad behandeld. Een aantal aanbevelingen zijn besproken en overgenomen:
 Op korte termijn een procesdocument welzijnsbeleid ter vaststelling aan te bieden
aan de Raad, waarin expliciet de tussenstappen en de betrokkenheid van de raad
tijdens het proces zijn beschreven.
 In het procesdocument opnemen, dat uiterlijk in het eerste kwartaal 2014 een op een
duidelijke probleemanalyse gebaseerd actueel kaderstellend beleidsdocument
welzijn ter vaststelling wordt aangeboden aan de Raad en waarbij in de voorbereiding
de Raad uitdrukkelijk wordt betrokken.
 Een voorstel tot aanscherping van de Algemene Subsidieverordening ter vaststelling
aan te bieden aan de raad ter versterking van de doeltreffendheid en de
verantwoording in de subsidierelaties, waarbij ook de rol van de raad en de wijze van
informatievoorziening aan de raad is geëxpliciteerd, en een SMART geformuleerde
evaluatie van de producten mogelijk te maken.
 Het geven van inzicht in de subsidierelatie tussen de gemeente en de stichting
MOvactor in de vorm van het stellen van aanvullende eisen ten aanzien van de
geldstromen tussen stichting MOvactor en MOvactor bv en de verantwoording
daarover en het jaarlijks informeren van de raad over deze voorwaarden en de
naleving ervan .
Onderzoek naar Centrum voor Jeugd en Gezin
Het onderzoek is uitgevoerd in 2013 en besluitvorming heeft in het voorjaar van 2014
plaatsgevonden.
Onderzoek naar Overhead
Het onderzoek is gestart in november 2013 en de afronding van de uitvoering van het
onderzoek heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2014. Besluitvorming zal in het
najaar van 2014 plaatsvinden.
Stage
Medio 2012 is een start gemaakt met een praktijkgericht project om de begrotings- en
verantwoordingsinformatie van de gemeente op een meer aansprekende manier te
ontsluiten voor raadsleden, burgers en andere betrokkenen. Hiervoor is een stagiaire
aangetrokken. Het project met als titel: het aanbieden van prestatie-informatie aan
inwoners van de gemeente Nieuwegein, is door de stagiaire in november 2013
afgerond en de eindscriptie is op de website van de gemeente geplaatst.
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4.3

Interne en externe communicatie
Conform de nota van werkwijze worden alle rapporten en overige geschriften
(programma’s, brieven) op de website van de rekenkamercommissie gepubliceerd.
Extern worden alle activiteiten met de media gecommuniceerd via persberichten en
eventueel een persconferentie. Contacten lopen via de secretaris.

4.4

Samenwerking binnen de regio
We hebben aangegeven dat we in breder verband met collega’s uit de regio, een
bijeenkomst willen organiseren voor rekenkamercommissies. Doel is, naast nadere
kennismaking, te onderzoeken of er onderwerpen zijn die voor allen interessant zijn en
meerwaarde krijgen door een gezamenlijke aanpak.

5

Wat heeft dat gekost?

Budget
We hadden in 2013 een budget van € 179.973 voor de dekking van de volgende
geraamde kosten:
- Vaste maandvergoeding leden;
- Onderzoekskosten;
- Overige kosten (NVRR lidmaatschap, NVRR congres).
- Overhead, salariskosten en sociale lasten ambtelijke ondersteuning;
De uitgaven in 2013 waren als volgt:
Begroting
Presentiegelden:
€ 23.204
Diverse kosten:
€ 2.743
Advies-en
€ 41.796
onderzoekskosten:
Overhead, salarissen:
€ 112.230
Totaal
€ 179.973

Jaarrekening Restant budget
€ 19.758
€ 3.446
€ 1.619
€ 1.124
€ 41.292

€ 504

€ 103.050
€ 165.718

€ 9.180
€14.255

De uitgaven voor onderzoeken in 2013 waren:
o Onderzoek naar subsidiebeleid: € 4.192,- .
o Onderzoek naar het centrum voor jeugd en gezin: € 19.500,-;
o Onderzoek naar Overhead: € 17.600;
In verband met het roulerend voorzitterschap, zijn de uitgaven lager dan begroot.
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