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Geachte leden, 

 

Bij behandeling van de jaarstukken van de gemeente ontvangt u jaarlijks een 

onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie met conclusies en aanbevelingen. 

De afdoening van de aanbevelingen die door de raad zijn overgenomen wordt door 

de rekenkamercommissie gemonitord. Het college legt in het document 

Bestuursrapportage 2016 verantwoording af over de voortgang en status van die 

aanbevelingen. De rapportage gaat in op de  openstaande aanbevelingen n.a.v. de 

jaarverslagen over de jaren 2013 t/m 2015. De rekenkamercommissie heeft kennis 

genomen van de verantwoording en informeert de raad middels deze brief over haar 

oordeel hierover. Gekozen is om hierbij drie oordelen te hanteren: 

geheel/gedeeltelijk/niet opgevolgd.  

 

In de onderstaande tabel wordt deze informatie samengevat: 

 

Nr.  Korte omschrijving Afdoening college Beoordeling 

2016/256844 

Jaarverslag 

2013 

Doorontwikkeling naar 

zuinigheid 

In 2014 en 2015 was 

nauwelijks sprake van 

overschrijdingen terwijl 

doelen werden gerealiseerd. 

Budgetdiscipline heeft 

blijvende aandacht. 

Geheel.  

2016/256626 

Jaarverslag 

2013 

Actualisatie en verfijning 

van doelen en indicatoren 

met inzichtelijke relatie 

tussen doelen, prestaties en 

kosten 

Meenemen in 2015. 

Resultaten uit workshop met 

de raad over indicatoren zijn 

opgenomen in de PB 2017. 

Gedeeltelijk. Afdoening kan 

worden beoordeeld bij de 

behandeling in de raad van de 

PB 2017-2021. 

2016/256836 

Jaarverslag  

2013 

Ontwikkeling en 

implementatie 

risicomanagementsysteem 

Meenemen in 2015. 

Implementatie nog niet 

afgerond. In 2016: invoering 

NARIS en risico’s per 

programma. 

Gedeeltelijk.  
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Nr.  Korte omschrijving Afdoening college Beoordeling 

2016/256900 

Jaarverslag 

2014 

Inventariseren en benutten 

mogelijkheden tot efficiënter 

werken 

Zie PB 2016 en Kadernota 

2016. 

Gedeeltelijk. Weliswaar ligt 

de realisatie van de 

bezuinigingsdoelstelling op 

koers en wordt de overhead 

naar verwachting in 2016 

verder verlaagd met € 

1,5mln., maar op basis 

hiervan kunnen geen 

conclusies worden getrokken 

over het aandeel hierin van 

efficiënter werken naast 

bezuinigingen en 

takenreductie. Een 

inventarisatie van de (wellicht 

inmiddels benutte) 

mogelijkheden tot efficiënter 

werken is, volgens de 

informatie van de RKC, niet 

beschikbaar.  

2016/256856 

Jaarverslag 

2014 

a)Valide streefwaarden 

o.b.v. benchmarkinformatie 

en gemeentebrede richtlijnen 

voor beoordeling prestaties. 

d)Digitale, interactieve en 

toegankelijke 

verantwoording. 

 

e)Aandacht voor uitwerking 

horizontale verantwoording 

a) hierop gaat het college 

niet in. 

 

 

d) Meenemen in 2015. 

 

 

 

e) Zie par. Interbestuurlijk 

toezicht in jaarrekening. 

a) Niet 

 

 

 

d) Gedeeltelijk. In 2016 heeft 

een substantiële verbeterslag 

plaatsgevonden die nog een 

vervolg zal krijgen. 

e) Gedeeltelijk. In deze 

paragraaf wordt de raad, voor 

de informatie die zij nodig 

heeft voor het uitoefenen van 

toezicht op de uitvoering van 

de medebewindstaken, 

verwezen naar de 

gebruikelijke P&C 

documenten. De presentatie 

van toezichtinformatie is 

daarmee, volgens de 

informatie waarover de RKC 

beschikt, ernstig 

gefragmenteerd.  
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Nr.  Korte omschrijving Afdoening college Beoordeling 

2016/411718 

Jaarverslag 

2015 

Borging stabiele financiële 

positie d.m.v.: 

a)Rapporteren over 

resultaten controle activa bij 

Sport, Vastgoed en 

Overhead. 

b)Doorzetten implementatie 

risicomanagement en 

borging tot in haarvaten. 

c)Omslagrente relateren aan 

marktrente en systemen 

aanpassen. 

Lopend  

2016/411837  

Jaarverslag 

2015 

Focus op effectieve 

beleidsuitvoering: 

a)Meer aandacht voor 

beleidsproces en 

doeltreffendheid. 

b)Onderzoek naar 

vertraagde realisaties. 

c)Mogelijkheid 213a 

onderzoeken actiever 

benutten. 

Lopend  

2016/411857  

Jaarverslag 

2015 

Nadere informatie sociaal 

domein m.b.t.: 

a)Allocatie 20 miljoen 

b)Oorzaken en gevolgen 

onderbesteding. 

Lopend  

2016/411878  

Jaarverslag 

2015 

Leesbaarheid en 

bruikbaarheid P&C 

documenten: 

a) reactie op 

aandachtspunten. 

b) aandachtspunten en 

reactie meenemen in 

werkgroep 

Informatiewaarde. 

Lopend  

2016/411905  

Jaarverslag 

2015 

Optimaliseren digipanel 

door: 

a)Inzet op representativiteit. 

b)Zo nodig ontwikkelen van 

alternatieven. 

Zie bestuurlijke reactie op 

RKC-rapport Jaarstukken 

2015. 

Gedeeltelijk. Er worden door 

het college inspanningen 

gepleegd op voldoende 

representativiteit van het 

digipanel, maar er is volgens 

de informatie van de RKC 

nog geen informatie gedeeld 

over het resultaat: de actuele 

representativiteit van het 

digipanel. 
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Het samenvoegen of meenemen van aanbevelingen uit het ene jaar met of bij de 

aanbevelingen van het andere jaar wordt door de rekenkamercommissie ontraden, 

omdat daarmee doorlooptijd en nuances verloren kunnen gaan. 
 
Met deze brief maakt de rekenkamercommissie voor de eerste keer gebruik van de 
mogelijkheid de afdoening van aanbevelingen te beoordelen. Wij vertrouwen er op 
u hiermee van dienst te zijn. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Frans Smit  

Voorzitter 

  


