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COLOFON:
De rekenkamercommissie (rkc) van de gemeente Houten bestaat uit drie externe leden, te weten:
- Hester Tjalma (voorzitter)
- Nicole Oltheten (lid)
- Pieter Buisman (lid)
De rekenkamercommissie Houten wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Koos Kappert.
Met de rekenkamercommissie kan worden gecorrespondeerd via het postadres:
Rekenkamercommissie Houten, t.a.v. Koos Kappert, Postbus 30, 3990 DA Houten of per mail
via kooskappert@houten.nl. U kunt ook bellen op nummer 030-6392785.
Meer informatie over de Rekenkamercommissie Houten vindt u op de gemeentelijke website.
(www.houten.nl)
2

Voorwoord
Graag bied ik u het jaarplan 2017 van de rekenkamercommissie Houten aan, met hierin het
onderzoeksprogramma voor het komende jaar.
Het jaarplan bevat een omschrijving van de onderwerpen, die wij in 2017 denken uit te voeren ter
versterking van de controlerende rol, die de raad heeft.
Momenteel zijn wij bezig met de afronding van een onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie
binnen de gemeente Houten. Ook staat binnenkort de afronding van het onderzoek naar de toekomst
van duurzaam Houten op de agenda.
Voor 2017 zullen wij opnieuw een aantal onderwerpen bestuderen. De specificaties hiervoor treft u in
dit jaarplan aan.
Ook dit jaar kijken wij terug op een plezierige samenwerking met het college, de raad en de ambtelijke
organisatie.
Mochten er onderwerpen zijn, waarvan u vindt dat de rekenkamercommissie daar aandacht aan zou
moeten besteden, laat ons dat dan weten.
Wij hopen ook in 2017 op een goede samenwerking binnen de gemeente en met de raad.

Met vriendelijke groet,

Hester Tjalma
Voorzitter rekenkamercommissie Houten
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Algemeen
In dit jaarplan beschrijven wij welke onderzoeken wij in 2017 willen gaan uitvoeren. Daarnaast is de
begroting 2017 voor de rkc Houten opgenomen.
De rkc Houten voert onafhankelijk onderzoek uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en
rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie. De uitkomsten van die
onderzoeken dragen bij aan de kader stellende en controlerende taak van de gemeenteraad.
Ieder jaar stellen wij een onderzoeksprogramma op. Hiervoor hebben wij potentieel relevante
onderzoeksonderwerpen geïnventariseerd tijdens onze ronde langs de fracties. Derden kunnen ook
onderwerpen aandragen. De ervaring leert dat er één tot twee onderzoeken per jaar uitgevoerd
kunnen worden.
Bij de selectie van de onderwerpen wordt vooral gekeken naar het belang van het onderwerp, het
(politiek) risico dat met een onderwerp is gemoeid, de inschatting over de doelmatigheid en
doeltreffendheid en de timing van het onderzoek. Voor het uitvoeren van een onderzoek wordt in de
regel een beroep gedaan op externe, onafhankelijke onderzoeksbureaus. Waar nuttig / noodzakelijk
wordt samenwerking gezocht met de rkc’s van de omliggende gemeenten.
Functie van het jaarplan
De functie van het jaarplan is zowel intern als extern. Intern wordt het gebruikt als werkplan op
hoofdlijnen voor de rkc Houten. Extern wordt het jaarplan actief naar buiten gebracht aan raad en
burgers van de gemeente Houten zodat de rkc Houten haar keuzes en afwegingen transparant kan
maken en hierover rekenschap kan afleggen.
Doelstellingen rekenkamercommissie Houten
De rkc Houten gaat in 2017 verder met de ingezette intensivering van de contacten met de
gemeenteraad. Dit kan betrekking hebben op de voortgang van de onderzoeken, naleving van de
opvolging van aanbevelingen, uitleg over nieuwe ontwikkelingen, expliciete verzoeken van de raad
voor onderzoeksonderwerpen en dergelijke.
Keuze voor onderwerpen
De rkc Houten houdt een groslijst bij van onderwerpen bij die zich lenen voor onderzoek.
Criteria voor het al dan niet opnemen van onderwerpen op de groslijst zijn:






De toegevoegde waarde van een onderzoek is duidelijk.
Het onderwerp is actueel en heeft een duidelijk financieel of maatschappelijk effect.
De rekenkamercommissie is bevoegd tot het doen van het voorgestelde onderzoek en het
onderzoek moet, naast de toereikendheid van middelen, uitvoerbaar zijn.
De aan het onderwerp verbonden risico’s zijn beheersbaar.
De doelmatigheid en / of de effectiviteit van het beleid staat centraal.
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Onderzoeken voor 2017
De Rkc Houten werkt met een groslijst van mogelijke onderwerpen. Voor 2017 staan daar de
volgende onderwerpen op.
Onderwerp:
1 Veranderingen op het
gebied van de
detailhandel:

2

Taalachterstand:

3

Koppelen budgetten
sociaal domein met
andere domeinen
(doorwerking 3 D’s):
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Lessen uit de
economische crisis:

GROSLIJST 2017
Omschrijving:
Het detailhandelsbeleid is een actueel onderwerp vooral in het licht
van de ingrijpende structurele veranderingen op dit gebied, zoals
bijvoorbeeld de opkomst van webwinkels (online winkels), het
fenomeen ‘bezorgen’ en ‘pick-up’. Het detailhandelsbeleid gaat over
meer dan alleen de vestigingslocaties; ook gaat het bijvoorbeeld om
openingstijden, marketing, evenementen, parkeren, regionale
afstemmingvallen hieronder. Vragen hierbij zijn in hoeverre de raad
hierin een rol kan en wil spelen.
Het idee voor het uitvoeren van dit onderzoek is mede ingegeven in
navolging op eerdere onderzoeken, die de rkc Houten samen met de
rkc’s van Nieuwegein en IJsselstein heeft uitgevoerd.
Taalachterstand is een onderwerp dat beschreven staat in het
beleidsprogramma van de gemeente Houten. Met de toenemende
behoefte aan integratie zal dat onderwerp de komende jaren steeds
actueler worden. Mede naar aanleiding van vragen vanuit de raad
betreffende het inspectierapport voor de Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) in Houten. Bij dit onderzoek wil de rkc nagaan hoe
het beleid hiernaar de afgelopen jaren is geweest en in hoeverre het
efficiënt en effectief is uitgevoerd.
Onderzoek waarbij wordt nagegaan hoe de gemeente Houten met
de verschillende budgetten omgaat. Hierbij wordt in het bijzonder
gekeken naar bestuurlijke als ook de bedrijfsmatige uitvoering en mede in het licht van de decentralisaties - naar de mogelijkheden om
middelen uit verschillende domeinen aan elkaar te koppelen en
daardoor doeltreffender in te zetten.
De economische / financiële / krediet crisis van de afgelopen jaren
heeft ook gevolgen gehad op het gevoerde beleid van de gemeente
Houten. Hoe is het gemeentebestuur hiermee omgegaan? En wat
zijn de gevolgen daarvan geweest? Welke lessen zijn hieruit te
trekken? En welke rol speelde de raad hierin?

Uit deze groslijst heeft de rkc de volgende onderwerpen geselecteerd, die in 2017 bestudeerd zullen
worden:
1. Lessen uit de economische crisis
2. Koppeling budgetten sociaal domein (doorwerking 3 D’s)
In de loop van 2017 zullen wij u informeren over de voortgang en het verloop van bovengenoemde
studies.
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Begroting 2017
Het budget van de rkc Houten is in 2017 onveranderd gebleven en bedraagt € 39.800.=
Ten laste van het budget worden de kosten gebracht van:


Vergoedingen aan de externe leden
Begroot zijn de maandelijkse vergoedingen voor het bijwonen van de reguliere bijeenkomsten.



Ambtelijk secretaris
De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (4 uur per week)
en een griffiemedewerker (2 uur per week)



Externe deskundigen die eventueel door de commissie zijn ingeschakeld
De onderzoeken die de rekenkamercommissie verricht worden doorgaans uitgevoerd door
externe bureaus onder leiding en regie van de rekenkamercommissie.



Overige uitgaven die de rkc nodig acht voor de uitoefening van haar taak
Hierbij gaat het om lidmaatschappen van organisaties van rekenkamers (NVRR), reis- en
entreekosten congressen en cursussen e.d.

Presentiegeld en vergoeding leden
Reis- en verblijfkosten
Kosten ambtelijke ondersteuning
Representatie en lidmaatschap NVRR
Congressen en seminars
Onderzoek- en advieskosten
Overige kosten

Begroting
2017
€ 8.000,=
€
500,=
€ 12.000,=
€ 1.000,=
€ 1.000,=
€ 17.000,=
€
300,=

Totaal

€ 39.800,=

6

