
Terugkijkend op 2018 hebben we een druk en veelbewogen jaar achter de rug. In januari werden wij opgeschrikt 
door het plotselinge overlijden van onze tijdelijk secretaris, de heer Egbert Edelmann. In de korte tijd dat hij onze 
secretaris verving, heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van onze Rekenkamercommissie.

We hebben in 2018 twee rapporten uitgebracht en zijn een drietal onderzoeken gestart. Eén daarvan, een 
onderzoek naar de verkeersveiligheid rondom scholen, voeren we in eigen beheer uit. Het is de eerste keer dat 
we hiermee ervaring opdoen. Daarnaast hebben wij onszelf in april aan nieuwe raads- en commissieleden 
voorgesteld en de rol en betekenis van het Rekenkamerwerk uiteengezet.

In de komende pagina’s gaan we meer gedetailleerd in op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. We 
sluiten af met een financiële paragraaf. Ik wens u allen veel leesplezier. 

Met vriendelijke groeten,

Karin Meijer

Voorzitter

Rekenkamercommissie Krimpenerwaard
Jaarverslag 2018

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.

De Rekenkamercommissie

Boven: Dhr. Rob Paulussen (commissielid), dhr. René de Bonte (commissielid) 

Onder: Mw. Patricia Feelders (secretaris/onderzoeker), mw. Karin Meijer (voorzitter)



Sturen in Risicovolle Projecten 
De hoofdvraag van dit onderzoek was: “Op welke wijze kan de 
raad zijn kaderstellende en controlerende rol bij toekomstige 
risicovolle projecten versterken?”.
Het onderzoek is gepubliceerd in maart 2018. Op 3 april hebben 
wij dit rapport gepresenteerd in de commissie SBBV en op 24 
april is het rapport behandeld door de gemeenteraad.
De kernboodschap van het rapport is dat er bij grote 
(infrastructurele) projecten een betere wisselwerking tussen 
raad, college en organisatie wenselijk en mogelijk is. 
Het college en de ambtelijke organisatie zouden voorafgaand 
aan de start van projecten op de behoefte toegesneden 
informatie kunnen verschaffen aan de raad, waardoor deze in 
stelling wordt gebracht voor een inhoudelijk kaderstellend debat.
Met duidelijke kaders vooraf zal de organisatie tijdens de 
uitvoering minder zwaar belast worden met het beantwoorden 
van technisch-gedetailleerde vragen. 
Het rapport bevat een aantal aanbevelingen aan raad en college.

Informatievoorziening aan burgers
In november 2017 hebben meerdere Rekenkamercommissies (waaronder die van 
Krimpenerwaard) en de Algemene Rekenkamer gezamenlijk onderzoek gedaan. 
De centrale vraag van dit onderzoek was: “Wat willen burgers weten over publieke 
uitgaven van hun gemeente en de resultaten die daarmee bereikt worden?”. 
Naast de algemene vragen uit het gezamenlijke onderzoek hebben wij specifieke 
vragen toegevoegd voor Krimpenerwaard over de informatievoorziening op de 
gemeentelijke website.
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. Deze 36 interviews 
hebben veel informatie opgeleverd.
In mei 2018 hebben we het rapport met de resultaten uitgebracht.
Uit de resultaten blijkt onder meer dat inwoners redelijk tevreden zijn over de 
informatievoorziening.

Afgeronde onderzoeken in 2018

https://www.krimpenerwaard.nl/bestuur/rekenkamercommissie_41561/item/eindrapportage-sturen-in-risicovolle-projecten_25534.html
https://www.krimpenerwaard.nl/bestuur/rekenkamercommissie_41561/item/rapport-informatievoorziening-aan-burgers_26089.html


Opgestarte onderzoeken in 2018

Verkenning decentralisaties

In 2016 hebben we een quick scan uitgevoerd naar 

de uitvoering van de Wmo en de 

informatievoorziening daarover aan de 

gemeenteraad. Er bleek behoefte te zijn aan een 

diepgaander onderzoek.

Om te komen tot de precieze insteek voor het 

diepgaande onderzoek brengen we eerst door 

middel van een verkenning in kaart hoe het huidige 

speelveld er uitziet bij elke van de 3 decentralisaties 

(Wmo, Jeugdzorg, Participatie). 

De centrale vraag van deze verkenning luidt: “Hoe 

ziet het huidige speelveld van de 3 decentralisaties 

er uit bij de gemeente Krimpenerwaard?”.

In juni 2018 hebben we de opdracht gegund aan een 

onderzoeksbureau.

Er heeft documentanalyse plaatsgevonden. 

Daarnaast zijn er groepsgesprekken gehouden met 

ambtenaren verantwoordelijk voor de Wmo, 

Jeugdzorg en Participatie.

Het eindresultaat van deze voorverkenning bestaat 

uit een infographic (met uitkomsten per 

decentralisatie) en een notitie met uitkomsten. Op 9 

april 2019 presenteren wij de bevindingen in de 

commissie SBBV.

Verkeersveiligheid rondom scholen

In september 2018 is de Rekenkamercommissie 

gestart met een onderzoek naar de 

verkeersveiligheid rondom scholen uit het basis- en 

voortgezet onderwijs in de gemeente 

Krimpenerwaard.

Uit onderzoek van RTL Nieuws en de 

Rijksuniversiteit Groningen onder bijna duizend 

scholen in Nederland blijkt dat negen op de tien 

scholen grote verkeersproblemen ervaren in de 

directe omgeving.

Het doel van het onderzoek van de 

Rekenkamercommissie is om raadsleden inzicht te 

bieden in de stand van zaken ten aanzien van de 

verkeersveiligheid rondom scholen in de gemeente. 

De Rekenkamercommissie voert dit onderzoek in 

eigen beheer uit.

Acht basisscholen en scholen uit het voortgezet 

onderwijs zijn geselecteerd om mee te werken aan 

dit onderzoek en allen hebben medewerking 

toegezegd.

In november 2018 heeft bij alle acht scholen een 

schouw plaatsgevonden om de fysieke 

verkeerssituatie te bekijken. In december 2018 

hebben interviews met belanghebbenden 

plaatsgevonden om het gevoel over 

verkeersveiligheid in kaart te brengen.

In 2019 zullen nog een aantal interviews 

plaatsvinden en wordt een online enquête gehouden 

onder ouders van de basisschoolleerlingen en 

leerlingen van de middelbare scholen. Publicatie is 

voorzien in het tweede kwartaal van 2019.

Duurzaamheid

Eind december zijn we een onderzoek gestart naar 

duurzaamheid van de gemeente Krimpenerwaard, 

met daarbinnen een focus op duurzame energie. 

Het doel is om te komen tot inzicht in het beleid en 

de prestaties van de gemeente Krimpenerwaard en 

om dit te vergelijken met zowel (landelijke en 

provinciale) doelstellingen/beleid als met een drietal 

gemeenten met vergelijkbare kenmerken als de 

gemeente Krimpenerwaard.

De onderzoeksmethoden die zullen worden ingezet 

zijn documentanalyse en interviews. Bij de 

documentanalyse worden zowel relevante interne 

als externe documenten verzameld. Daarnaast 

zullen we circa zeven interviews houden. 

Publicatie is voorzien medio 2019.



Januari
Een van de leden is op 31 januari naar de Terugkomdag van een zogenaamd Doe Mee-onderzoek geweest 
naar ‘Informatievoorziening aan burgers’.

Maart
Op 6 maart heeft de tweejaarlijkse evaluatie van de Rekenkamercommissie met onze Adviesgroep 
plaatsgevonden.
In maart hebben we het rapport over “Sturen in Risicovolle Projecten” gepubliceerd.

Maandoverzicht activiteiten 2018

December
We hebben diverse interviews afgenomen voor ons onderzoek naar verkeersveiligheid rondom scholen.
Eind december zijn we een onderzoek gestart naar duurzaamheid, met een focus op duurzame energie. 

April
Op 3 april heeft Rob Paulussen tijdens de Commissie Samenleving, 
Bestuur, Beheer en Verkeer een presentatie gegeven over het onderzoek 
“Sturen in Risicovolle Projecten”. Het rapport is vervolgens op 24 april 
behandeld in de raad. 

Op 18 april hebben we tijdens een inwerkavond voor nieuwe raads- en 
commissieleden onszelf voorgesteld en uitleg gegeven over onze 
werkzaamheden.

Mei
Begin mei hebben we ons rapport gepubliceerd over “Informatievoorziening aan burgers”. 
Verder zijn we een nieuw onderzoek gestart, namelijk een verkenning naar de drie decentralisaties.

Juni
Met de fracties die dit wensten hebben we hun suggesties voor onderzoek doorgesproken.

September 
We zijn een onderzoek gestart naar de verkeersveiligheid rondom scholen. 
Dit is het eerste onderzoek dat we in eigen beheer uitvoeren. 

November
Op 5 november sloten we aan bij de vergadering van het Presidium om ons 
concept werkprogramma voor 2019 te bespreken.
Voor ons onderzoek naar verkeersveiligheid rondom scholen hebben we 
acht scholen geschouwd om de fysieke verkeerssituatie in kaart te brengen.

https://www.krimpenerwaard.nl/bestuur/rekenkamercommissie_41561/item/eindrapportage-sturen-in-risicovolle-projecten_25534.html
https://www.krimpenerwaard.nl/bestuur/rekenkamercommissie_41561/item/rapport-informatievoorziening-aan-burgers_26089.html


Het jaar in cijfers

Financieel

De gemeenteraad heeft voor de Rekenkamercommissie voor 2018 een budget vastgesteld van € 75.176. 
De griffier is formeel de budgethouder. Conform de verordening is het de Rekenkamercommissie die 
beslist hoe zij het budget besteedt. 

Ten laste van het budget komen de volgende kosten:
• Vergoedingen van de leden en voorzitter
• Loonkosten secretaris-onderzoeker
• Externe deskundigen die door de Rekenkamercommissie zijn ingeschakeld t.b.v. onderzoeken
• Eventuele overige uitgaven 

In 2018 is er € 6909 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt met name doordat het onderzoek 
“Verkeersveiligheid rondom scholen” in eigen beheer wordt uitgevoerd in plaats van uitbesteed aan een 
extern bureau.

Onze activiteiten in cijfers

RKC-vergaderingen 17

Bijeenkomsten met Adviesgroep 2

Onderzoeken gestart 3

Onderzoeken afgerond 2

Nieuwsbrieven 1

Twitterberichten(inclusief retweets) 25
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Begroting en uitgaven Rekenkamercommissie

Begroot  (Totaal € 75.176) Uitgegeven  (Totaal € 68.267)



Contact en personalia

Contact met de Rekenkamercommissie
Wij staan open voor uw opmerkingen en suggesties.
Wij zijn te bereiken via:

Telefoon: 14 0182 / 06-57096899

E-mail: RKC@krimpenerwaard.nl

Website: www.krimpenerwaard.nl/Rekenkamercommissie

Twitter: rkckrwaard

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 

plaatsvervangend voorzitter van de

Rekenkamercommissie Dordrecht.

René de Bonte

Commissielid

René is sinds januari 2016 commissielid.

Hij werkt daarnaast als domeinmanager 

Ondersteuning / concerncontroller bij de 

ABG organisatie, een 

samenwerkingsverband van de 

gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-

Nassau en Gilze-Rijen. Ook is hij lid van 

de Rekenkamercommissie van de 

gemeente Oisterwijk.

Rob Paulussen

Commissielid

Rob is sinds 1 januari 2017 lid van de 

Rekenkamercommissie. Hij is 

bestuurskundige en in de dagelijkse 

praktijk zelfstandig organisatieadviseur. 

Daarnaast is hij voorzitter van de 

Rekenkamercommissie IJsselstein.

Patricia Feelders-Heijndijk 

Secretaris / onderzoeker

Patricia is bedrijfskundige en vervult 

sinds september 2017 de rol van 

secretaris / onderzoeker. Zij heeft 

daarnaast haar eigen 

organisatieadviesbureau.


