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De Rekenkamercommissie (RKC) 
Krimpenerwaard laat zich voor nieuwe 
onderzoeken graag inspireren door 
raadsleden, commissieleden én inwoners van 
de gemeente Krimpenerwaard. Vandaar dat 
wij aanwezig waren op de Motiemarkt op 3 
oktober 2019 waar we vanuit diverse groepen 
inspiratie hebben opgegaan voor nieuwe 
onderzoeken.

In dit document beschrijven we met welke 
onderzoeken we aan de slag willen gaan in 
2020.

Dit onderzoeksprogramma is besproken met 
de Adviesgroep Rekenkamercommissie en 
de Auditcommissie.
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Rekenkamercommissie: Instrument 

voor de gemeenteraad, organisatie 

én de burger

De Rekenkamercommissie is een 

instrument voor de gemeenteraad, 

organisatie én voor de burger. 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 

bijgestaan door de Adviesgroep van de 

Rekenkamercommissie. Deze bestaat 

uit twee raadsleden en twee 

commissieleden en wordt ondersteund 

vanuit de griffie. 

3 oktober 2019: Motiemarkt
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Onderzoeksplanning 2020
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We willen 2 onderzoeken die we gestart zijn in 2019 publiceren:

1. Jeugdzorg (Verdiepingsonderzoek decentralisaties)

2. Klachtbehandeling

Daarnaast willen we twee nieuwe onderzoeken opstarten:

1. Begin 2020 willen we een onderzoek starten naar de uitwerking van 
de Omgevingswet.

2. Mid-2020 willen we beginnen met het onderzoeken van de 
doorwerking van onze eerdere uitgebrachte rapporten.

Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over deze onderzoeken.

Naast bovengenoemde onderzoeken hebben we een groslijst met andere 
potentiële toekomstige onderzoeksonderwerpen. Deze groslijst staat op 
pagina 5.

ja
n
-2

0

fe
b
-2

0

m
rt

-2
0

a
p
r-

2
0

m
e
i-
2
0

ju
n
-2

0

ju
l-
2
0

a
u
g
-2

0

s
e
p
-2

0

o
k
t-

2
0

n
o
v
-2

0

d
e
c
-2

0

Verdieping decentralisaties: Jeugdzorg

Klachtbehandeling

Omgevingswet

Doorwerkingsonderzoek

Indicatief tijdschema onderzoeken 2020
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Geplande publicaties van onderzoek opgestart in 2019

Jeugdzorg

In 2018 is verkend hoe het huidige speelveld 

er uitziet bij elke van de 3 decentralisaties in 

de gemeente Krimpenerwaard. Naar 

aanleiding van de bespreking van deze 

Verkenning Decentralisaties bleek er vanuit de 

raad vooral behoefte aan verdiepend 

onderzoek op twee gebieden: Jeugdzorg en 

doelmatigheid/ doeltreffendheid van de 

bestedingen aan het Sociaal Domein. Vanuit 

de Adviesgroep was er met name behoefte 

aan prestatie-indicatoren om makkelijker te 

kunnen sturen, evalueren en bij te sturen. 

Aangezien Jeugdzorg in zijn algemeen en de 

besteding van middelen aan het gehele 

Sociaal Domein vrij breed zijn willen we graag 

een combinatie van de twee maken. We willen 

kijken naar prestatie-indicatoren voor de 

Jeugdzorg, waarbij de RKC het belangrijk 

vindt dat het cliëntperspectief centraal staat. 

Bijvoorbeeld, wat vinden cliënten goede zorg 

en hoe kijken ze aan tegen de aangeboden 

hulp? Daarnaast besteden we specifieke 

aandacht aan de overgang van 18- naar 18+.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door 

RadarAdvies. Bespreking van het eindrapport 

is gepland in september 2020.

Klachtbehandeling

Iedere gemeente heeft een klachtenprocedure 

die bestaat naast de bezwaar- en 

beroepsprocedure. De klachtenprocedure 

biedt burgers de mogelijkheid om hun 

ongenoegen te uiten over een gedraging van 

bestuurders en ambtenaren.

We hebben eind 2019 een klein 

vooronderzoek gedaan en besloten dit 

onderzoek in 2020 op te pakken.

De voorlopige hoofdvraag is: “Stelt de 

gemeente Krimpenerwaard inwoners 

voldoende in staat een klacht in te dienen, is 

de behandeling van klachten zorgvuldig en 

dienstverlenend en leert de gemeente van de 

ingediende klachten?”

Om deze vraag te beantwoorden kijken we 

primair naar de processen, procedures en de 

organisatie van de klachtbehandeling. 

Daarnaast kijken we ook naar het proces dat 

daaraan voorafgaat en hoe burgers naar de 

hokjes ‘klacht’, ‘melding’ en ‘bezwaar’ worden 

toegeleid.

De RKC voert dit onderzoek waarschijnlijk 

voornamelijk in eigen beheer uit. Bespreking 

van het eindrapport is voorzien in juli 2020.
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Op te starten onderzoek in 2020

Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. 

Belangrijkste aanleiding voor het wijzigen van 

het huidige stelsel van relevante wet- en 

regelgeving voor de leefomgeving zijn de 

huidige complexheid, versnippering en 

onoverzichtelijkheid. Met de komst van de 

Omgevingswet worden regels vereenvoudigd, 

gebundeld en meer in samenhang met elkaar 

gebracht. 

Vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid 

worden de belangrijkste uitgangspunten voor 

de omgevingswet. Dus niet langer ‘nee, tenzij’, 

maar ‘ja, mits’. Een uitgangspunt van de 

Omgevingswet is namelijk dat brede 

participatie van alle betrokkenen zorgt voor 

betere plan- en besluitvorming.

De Omgevingswet vraagt om een verandering 

van de gehele gemeentelijke organisatie. Er 

komen enkele nieuwe instrumenten die een 

bijdrage leveren aan het bereiken van een 

goede fysieke leefomgeving, maar de 

Omgevingswet vraagt ook om een 

verandering van cultuur, houding en gedrag 

van allen die betrokken zijn bij de fysieke 

leefomgeving. Is de gemeente 

Krimpenerwaard hierop voldoende 

voorbereid? En welke stappen zijn nog nodig 

om de wet straks goed uit te voeren? Welke 

aanbevelingen kan de RKC doen om de wet 

straks zo goed mogelijk uit te voeren?

Doorwerkingsonderzoek

De RKC Krimpenerwaard is in 2016 gestart 

met haar werkzaamheden. We hebben de 

volgende onderzoeken afgerond:

1. Quickscan Wmo

2. Burger- en overheidsparticipatie

3. Sturen in risicovolle projecten

4. Informatievoorziening aan burgers

5. Verkenning drie decentralisaties

6. Verkeersveiligheid rondom scholen

7. Duurzaamheid

Nu, een aantal jaar later, is een goed moment 

om te bekijken welke opvolging er is gegeven 

aan de aanbevelingen die wij gedaan hebben 

in onze rapporten.

We houden er rekening mee dat de 

doorwerking van recent afgeronde 

onderzoeken minder groot zal zijn dan van 

eerder onderzoek.
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= Nieuw in 2019

Groslijst december 2019
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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 voorzitter 
van de Rekenkamer Molenlanden.

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.
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