
 

 

 

  

Jaarverslag 2017 

Rekenkamercommissie Krimpenerwaard 

Voorwoord 

De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard (RKC) is er om de 
kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de 
raad te versterken door middel van op onderzoek gebaseerde 
conclusies en aanbevelingen. De RKC  is er niet alleen voor de raad, 
wij zijn er ook voor burgers. Daarom willen we voor de inwoners van de 
gemeente Krimpenerwaard zichtbaar maken hoe publiek geld besteed 
wordt en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de 
gemeente.  
 
Wij kijken tevreden terug op afgelopen jaar: Ons tweede  onderzoek 
“Participatie: Wat is het Waard?” hebben we  op 27 juni gepresenteerd 
in de Commissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer. 
 
Verder zijn  we in de loop van 2017 een onderzoek gestart met als 
onderwerp 'Sturen in Risicovolle Projecten'. Op  13 september heeft er 
een  door zowel raadsleden als ambtenaren goed bezochte 
inspiratiesessie plaatsgevonden in het kader van dit onderzoek. Wij 
zullen dit rapport in april 2018 te publiceren. 
 
In november 2017 hebben we het “zichtbaar zijn voor de inwoners” 
concreet gemaakt en zijn we als RKC de straat opgegaan om op 
verschillende locaties inwoners te bevragen over hoe zij geïnformeerd 
worden over de financiële gang van zaken binnen de gemeente en hoe 
ze dat waarderen. Daarnaast hebben we vragen gesteld over de 
toegankelijkheid van de gemeentelijke website. De bevindingen van dit 
zogenaamde “Doe Mee-onderzoek” (in samenwerking met de 
Algemene Rekenkamer en ongeveer 10 andere gemeentelijke 
rekenkamercommissies) worden naar verwachting in mei 2018 
gepubliceerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 

Karin Meijer, voorzitter 
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Overzicht activiteiten 2017 

Overzicht activiteiten van de Rekenkamercommissie  
 
Januari 
Begin januari hebben we de mogelijke onderzoeksonderwerpen met de 
Adviesgroep besproken en is het eerste onderzoek, Sturen in Risicovolle 
Projecten, geselecteerd voor 2017 (zie: “Opgestarte onderzoeken in 2017”).  
 
Maart 
Op 21 maart hebben we tijdens de Commissie Samenleving, Bestuur, 
Beheer en Verkeer een presentatie gegeven over het jaarverslag 
2016/werkprogramma 2017 (download) en is het nieuw te starten onderzoek 
nader toegelicht. 
 
Mei 
De voorzitter en een van de leden van de Rekenkamercommissie hebben op 
12 mei het jaarcongres van de NVRR bezocht. Het thema was ‘Samen 
werken’. Dit thema werd uitgediept door verschillende keynote speakers en 
workshoprondes. 
Op 15 mei hebben we een interactieve workshop georganiseerd voor 
raadsleden, ambtenaren, burgers en collegeleden in het kader van ons 
onderzoek “Participatie: Wat is het Waard?” 
 
Juni 
Onze voorzitter heeft op 27 juni het rapport “Participatie: Wat is het Waard?” 
in de Commissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer gepresenteerd 
(download het rapport hier). Tevens hebben we die avond een infographic 
uitgereikt en gepresenteerd die het rapport samenvat (hier te downloaden).  
 
September 
Op 13 september is er een inspiratiesessie geweest met raadsleden en 
ambtenaren in het kader van ons onderzoek “Sturen in Risicovolle 
Projecten” (zie: “Opgestarte onderzoeken in 2017”). 
 
Oktober 
Een van de leden van de Rekenkamercommissie is samen met de 
secretaris-onderzoeker op 12 oktober naar de Samenwerkingsdag van de 
Algemene Rekenkamer geweest. Deze stond in het teken van ‘Versterk je 
werk!’. In werkinhoudelijke workshops is inspiratie en kennis opgedaan over 
bepaalde onderzoekgebieden en (onderzoeks)tools. 
 
November 
Voor het Doe Mee-onderzoek naar informatievoorziening aan burgers (zie: 
“Opgestarte onderzoeken in 2017”) hebben we op 28 november 2017 
inwoners van Krimpenerwaard bevraagd op de weekmarkt in Berkenwoude, 
bij het gemeenteloket in Stolwijk en bij de bibliotheek in Bergambacht. 

https://www.krimpenerwaard.nl/bestuur/rekenkamercommissie_41561/item/jaarverslag-2016-en-werkprogramma-2017_20476.html
https://www.krimpenerwaard.nl/bestuur/rekenkamercommissie_41561/item/burger-en-overheidsparticipatie_21559.html
https://www.krimpenerwaard.nl/bestuur/rekenkamercommissie_41561/item/infographic-voor-waards-met-participatie_21667.html


 

 

 

Kernboodschap 

Uit het onderzoek blijkt dat gemeente Krimpenerwaard de ambitie heeft om participatie verder uit te bouwen en te 

versterken. De gemeente spant zich in om burgers te betrekken en anderzijds burgers te ondersteunen die zelf 

initiatieven nemen om zaken voor elkaar te krijgen. Het nadrukkelijke voornemen daarbij is dat de spontane 

zelfredzaamheid binnen de kernen behouden moet blijven. De gemeente is samen met inwoners bezig geweest met het 

in kaart brengen van de verschillen tussen kernen. De opbrengst hiervan is nuttig voor het organiseren van 'participatie 

op maat’. Uit de onderzochte casussen blijkt verder onder meer dat bij inwoners die betrokken zijn bij participatie 

behoefte is aan meer duidelijkheid en continuïteit. 

 

Participatie in Krimpenerwaard 

De RKC heeft zowel burgerparticipatie (gemeente betrekt inwoners) als 

overheidsparticipatie (burgers betrekken gemeente) in het onderzoek 

meegenomen en naar allerlei initiatieven in Krimpenerwaard gekeken die 

uiteenlopen van meedenken tot aan meedoen. 

Uit de vele vormen van participatie binnen de gemeente zijn er drie 

casussen nader onderzocht. Ook laat het rapport goede voorbeelden uit 

andere gemeenten in Nederland zien van hoe participatie kan werken en 

waarmee het gemeentebestuur zijn voordeel kan doen. 

Voor Waards met Participatie 
 

Wat doet de gemeente Krimpenerwaard aan het samenspel tussen gemeente en gemeenschap en wat kan beter?  

Deze vraag stond centraal in het onderzoek naar ‘burger- en overheidsparticipatie’ in de gemeente Krimpenerwaard en 

biedt aan de hand van concrete casussen inzicht in het samenspel tussen burgers en de gemeente en mogelijkheden 

voor verbetering waar nodig.  

De RKC heeft op 14 juni jl. het onderzoek afgerond en presenteerde op 27 juni het rapport in de Commissie 

Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer. In het rapport is ook de bestuurlijke reactie van het college opgenomen. Het 

college onderschrijft de aanbevelingen van de RKC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afgerond onderzoek in 2017 

Aanbevelingen 

Zowel gemeentelijk betrokkenen als inwoners wijzen op het feit dat de gemeente nog 

geen gedeelde en gedragen positie heeft over de eigen rol bij burger- en 

overheidsparticipatie. Een meer uitgesproken visie kan raad, college en ambtenaren 

helpen bij het maken van afwegingen omtrent  burger- en overheidsparticipatie en die 

afwegingen te verantwoorden richting haar inwoners. Ervaringen die de gemeente op 

dit moment opdoet met burger- en overheidsparticipatie (zoals de door Riek Bakker 

geïnitieerde Toekomstvisie, voorbereidingen op de Omgevingswet en het kernenbeleid) 

kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de hiervoor genoemde visie op of 

uitgangspunten voor participatie.   

De Rekenkamercommissie benadrukt dat het realiseren van participatietrajecten niet 

vanzelf gaat. Participatie vereist een blijvende investering: het kost tijd, geld, energie en 

betrokkenheid van zowel college, raad als organisatie. De Rekenkamercommissie 

hoopt dat het rapport de gemeente Krimpenerwaard en haar burgers zal inspireren om 

gezamenlijk met participatie voorwaarts, Voor Waards, te gaan. 



 

 

 

Sturen in Risicovolle projecten  
In mei 2017 zijn we een onderzoek gestart naar Sturen in Risicovolle 
Projecten. Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe de kaderstellende en 
controlerende rol van de raad in projecten momenteel wordt ingevuld en hoe 
deze waar mogelijk kan worden versterkt.  
Om deze vraag te beantwoorden, hebben interviews plaatsgevonden en is er 
gekeken naar informatie rondom projecten in documenten en vergaderingen. 
Ter inspiratie is ook gekeken hoe de sturing wordt ingevuld door de raden van 
nabijgelegen (fusie)gemeenten Molenwaard en Zuidplas.  
Raadsleden en ambtenaren zijn actief in het proces betrokken, o.a. door het 
organiseren van een inspiratiesessie waarin er een open gesprek plaatsvond 
tussen leden van de raad en ambtelijke organisatie over elkaars 
behoeften/wensen bij risicovolle projecten. 
 

 
Informatievoorziening aan burgers (Doe Mee-onderzoek) 
De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (de NVRR)  
heeft in samenwerking met de Algemene Rekenkamer in 2017 voor de tweede keer 
een ‘Doe mee onderzoek’ georganiseerd. Lokale rekenkamer(commissie)s en de 
Algemene Rekenkamer verkennen wat burgers willen weten over publieke uitgaven 
van hun gemeente en de resultaten die daarmee bereikt worden.  
Wij hebben ons (net als 10 andere rekenkamercommissies aangemeld voor dit 
onderzoek. De RKC Krimpenerwaard heeft ervoor gekozen, na overleg met de 
Adviesgroep, om de onderzoeksvragen over besteding van de publieke middelen uit te 
breiden met enkele vragen over de gemeentelijke website en hoe de inwoners de 
digitale dienstverlening ervaren. 
Voor het verzamelen van de antwoorden op de onderzoeksvragen hebben wij 
(ondersteund door een collega van de Algemene Rekenkamer) op 28 november 2017 
inwoners van Krimpenerwaard bevraagd op de weekmarkt in Berkenwoude, bij het 
gemeenteloket in Stolwijk en bij de bibliotheek in Bergambacht.  

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Opgestarte onderzoeken in 2017 



 

 

 

Financieel 
 
De gemeenteraad heeft voor de rekenkamercommissie voor 2017 
een budget vastgesteld van € 75.000. De griffier is budgethouder.  
Ten laste van het budget komen de volgende kosten: 

• Vergoedingen aan de externe leden 
• Loonkosten secretaris-onderzoeker 
• Externe deskundigen die door de rekenkamercommissie zijn 

ingeschakeld t.b.v. onderzoeken 
• Eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht 

voor de uitoefening van haar taak. 

In totaal is er in 2017 € 760 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt met name doordat de facturatie van het 
onderzoek Risicovolle Projecten nog niet volledig is afgerond in 2017. 
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Het jaar in cijfers 

Onze activiteiten in cijfers 

• RKC-vergaderingen  17 

• Bijeenkomsten met Adviesgroep 3 

• Onderzoeken gestart  2 

• Onderzoeken afgerond  1 

• Nieuwsbrieven   1 

• Twitterberichten   23 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

René de Bonte 
Commissielid 

René is sinds januari 2016 commissielid. 
Hij werkt daarnaast als hoofd Financiën 

bij Werkorganisatie CGM, een 
samenwerkingsverband van de 

gemeenten Cuijk, Grave en Mill & St. 
Hubert. 

 

Rob Paulussen 
Commissielid 

Rob is op 1 januari 2017 aangetreden 

als nieuw lid van de Rekenkamercommissie. 
Rob is bestuurskundige en in de 

dagelijkse praktijk zelfstandig adviseur 
voor de publieke sector en docent. 

 

Patricia Feelders-Heijndijk  
Secretaris / onderzoeker 

Patricia is bedrijfskundige en vervult sinds 
september 2017 de rol van secretaris / 

onderzoeker. 
Zij heeft hiervoor jarenlang gewerkt als 

onderzoeker bij de Erasmus Universiteit. 

 

Karin Meijer 
Voorzitter 

Karin heeft bestuurskunde gestudeerd en een 

opleiding tot coach gevolgd. Ze heeft een 

eigen coachpraktijk en is sinds januari 2016 

voorzitter van de Rekenkamercommissie 

Krimpenerwaard. Daarnaast is ze lid van de 

Rekenkamercommissie Dordrecht. 

 

Contact en personalia 

Over de Rekenkamercommissie Krimpenerwaard 

De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard is begin 2016 officieel 
van start gegaan en is een onafhankelijk orgaan binnen de 
gemeente Krimpenerwaard. 
Door middel van op onderzoek gebaseerde aanbevelingen willen wij 
bijdragen aan het verbeteren van de doelmatigheid, doeltreffendheid 
en rechtmatigheid van het beleid, het beheer en de organisatie van 
de gemeente. Onze primaire insteek is het (waar mogelijk en nodig) 
versterken van de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en 
controlerende rol van de raad.  
In onze werkzaamheden worden wij geadviseerd door de 
Adviesgroep van de Rekenkamercommissie. Deze bestaat uit twee 
leden vanuit de raad en twee leden vanuit de commissie en wordt 
ondersteund vanuit de griffie.  
 
Contact met de Rekenkamercommissie  
Wij staan open voor uw opmerkingen en suggesties. 
Wij zijn te bereiken via: 
Telefoon:  14 0182 / 06-57096899 
E-mail:   P.Feelders@krimpenerwaard.nl 
Website:  www.krimpenerwaard.nl/rekenkamercommissie 
Twitter:  rkckrwaard  


