
 
Rekenkamercommissie 

Oude IJsselstreek 

 

Jaarverslag 2020 
En 

Jaarplan 2021 

Voorzitter  A. Kloosterman 
Leden J.M. Elstak 
 J.M.H.W. Sluiter 
 J.J. Veldhorst 
 A.T.M. de Vries 
Ambtelijk secretaris D.N.R. de Keyzer 
 
 
 30 november 2020 

 



Rekenkamer Oude IJsselstreek  Verslag 2011 en jaarplan 2012 
  

 
1 

 

1. inleiding 
Met de benoeming van de voorzitter op 1 april en van de overige leden op 2 juli is de nieuwe 
Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek (RKC) van start gegaan. De RKC bestaat uit Arend 
Kloosterman (voorzitter), Jeanette Elstak, Jos Sluiter, Jaap Veldhorst en André de Vries. De RKC wordt 
ondersteund door een ambtelijk secretaris 
 
Het doel van de rekenkamer is het ondersteunen van de raad in diens controlerende taak, door 
middel van het uitvoeren van onderzoek naar de efficiëntie, effectiviteit en rechtmatigheid van het 
door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. 
 
Een van de taken van de rekenkamer is het jaarlijks opstellen van een verslag en een onderzoeksplan. 
Dit stuk wordt ter kennisname aan de raad gestuurd en bevat verantwoording over het afgelopen 
jaar en een overzicht van geplande onderzoeken voor het komende jaar. 
 

2. Verslag werkzaamheden 2020 
In 2020 is de RKC vijf maal bij elkaar gekomen voor regulier overleg. 
 
Verder had de RKC overleg t.b.v. de volgende activiteiten: 

 Bezoek aan de raadsfracties om kennis te maken en onderzoeksonderwerpen te verkennen1 

 Bezoek aan het college en programmamanagement om kennis te maken 

 Introductiebijeenkomst rekenkamerwerk 
 
Tijdens het reguliere overleg heeft de RKC de volgende besluiten genomen: 

 Vaststelling Reglement van Orde Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek 2020 

 Vaststelling Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek 2020 

 Vaststelling Startnotitie Omgevingswet en Burgerparticipatie 

 Vaststelling jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 
 

3. Verkenning onderzoeksonderwerpen 2021 
Uit de gesprekken met de raadsfracties zijn zeer verschillende onderwerpen naar voren gekomen. 
Enkele onderwerpen werden echter door meerdere fracties benoemd. Deze zijn te categoriseren in 
vijf thema’s: 

 Veranderingen in het Sociaal Domein 

 Verduurzaming 

 Subsidiebeleid 

 Verbonden partijen 

 Samenspel tussen raad, college, ambtelijke organisatie en inwoners (participatie) 
 
Tevens is de RKC gevraagd om deel te nemen aan een regionaal onderzoek naar de Coronacrisis. 
 
De RKC heeft deze thema’s in overweging genomen. Hierbij zijn de aangedragen onderwerpen 
binnen deze thema’s gewogen aan de selectiecriteria genoemd in het Reglement van Orde (artikel 6). 
Een belangrijk criteria waaraan getoetst is, is de meerwaarde die een RKC onderzoek kan leveren 
voor de gemeenteraad op een specifiek onderwerp. Hierbij is tevens gekeken naar de geschiedenis 
en context van een onderwerp binnen de gemeente.  

                                                 
1 Bij de presentatie van de RKC zijn inwoners tevens gevraagd onderzoeksonderwerpen aan te dragen 
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De volgende shortlist is daar uit voort gekomen: 

 Subsidiebeleid 

 Participatie 

 Sociaal domein 

 Coronacrisis 
 
Rekening houdend met recente en verwachte ontwikkelingen binnen deze thema’s is daar de 
volgende onderzoeksvolgorde uit ontstaan: 

1. Participatie 
2. Subsidiebeleid 

 
De RKC verwacht dat er in 2021 een start gemaakt zal worden met regionale onderzoeken naar de 
Coronacrisis en naar sturingsmogelijkheden binnen het Sociaal Domein. De RKC wacht deze 
ontwikkelingen af en overweegt regionale samenwerking op deze onderwerpen. Ze start voorlopig 
geen eigen onderzoek naar deze twee onderwerpen. Dit jaarplan zal daarom niet verdiepen op deze 
twee onderwerpen. 
 

4. Participatie 
Met de Omgevingswet veranderen de bevoegdheden van de gemeenteraad binnen het ruimtelijk 
domein van de gemeente. Maar ook de zachte kant van besturen verandert, door nieuwe werkwijzen 
die nodig zijn om invulling te geven aan samenwerking en participatie. Er moet een nieuw evenwicht 
gevonden worden tussen kaders stellen, controleren en vertegenwoordigen. Tegelijkertijd zal ook 
een nieuw balans ontstaan tussen raad, college en samenleving. Zo is de raad verantwoordelijk voor 
het monitoren en bewaken van het participatieproces. Om achteraf te kunnen beoordelen of het 
participatieproces voldeed aan de gemaakte afspraken is het handig als de gemeenteraad vanaf het 
begin kan beschikken over duidelijke kaders en spelregels. 
 
Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie de gemeenteraad van Oude IJsselstreek 
ondersteunen bij het beoordelen van het beleid en uitvoering van participatie en handvatten bieden 
bij de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
ervaring die gemeente Oude IJsselstreek al heeft opgedaan met participatie. 
 
Het doel van dit onderzoek is om: 

 Inzichtelijk te maken op welke wijze de gemeente Oude IJsselstreek op dit moment omgaat 
met participatie, welke rol de gemeenteraad daarin speelt en in welke mate deze aanpak 
aansluit bij de uitgangspunten van de Omgevingswet; 

 Bouwstenen aan te reiken voor een Omgevingswet-proof participatiebeleid.   
 
De centrale onderzoeksvraag is:  
Hoe is het beleid en de werkwijze op het terrein van participatie en is dit Omgevingswet-proof? 
 
Het onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd. Verwacht wordt dat gestart kan worden in 
januari. 
 

5. Subsidiebeleid 
Het doel van de subsidie is het gemeenschappelijk bezig zijn met kunst, cultuur, sport, erfgoed of 
maatschappelijke thema´s. Daarnaast kunnen evenementen bijdragen aan het ‘op de kaart zetten’ 
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van de gemeente Oude IJsselstreek en dragen ze bij aan een leefbare en vitale woonomgeving voor 
de inwoners van Oude IJsselstreek. 
 
In 2017 is er een nieuw subsidiebeleid vastgesteld, mede ingegeven als bezuiniging. Het ingangsjaar 
was 2018 met als overgangsjaren 2018, 2019 en 2020. In 2020 is het definitieve bedrag bereikt. 
Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe regeling zit in de subsidiegrondslag “subsidie 
personele kosten”. Dit zijn zogenaamde loonkosten van bevoegde en betaalde leiding zoals een 
trainer of dirigent. Deze grondslag is in de nieuwe regeling komen te vervallen en dus niet meer 
subsidiabel. Sinds 2018 is het aantal leden van een vereniging de grondslag om subsidie te verlenen. 
 
De centrale onderzoeksvraag is:  
Wat zijn , mede in het kader van de brede welvaart, de ( maatschappelijke) effecten van het 
gewijzigd subsidiebeleid in de sport- en cultuursector in de gemeente Oude-IJsselstreek ? 
 
Het onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd. Verwacht wordt dat gestart kan worden in 
september. 
 
 

6. Begroting 
Budget 2021         €18.909,- 
Het presidium heeft de raadsbudgethouder mandaat gegeven om voor het jaar 2021 maximaal 
€30,000 uit de reserve uitgestelde raadsbesluiten toe te kennen aan de rekenkamercommissie, 
indien hun te besteden budget onvoldoende is om de beoogde onderzoeken uit te voeren. 
 
Kostenraming 2021 
Kosten voorzitter        €7.627,08,- 
Kosten onderzoeken        €40.000,- 
Lidmaatschap NVRR        €380,- 
 
Totale kosten ten laste van het Rekenkamerbudget    €48.007,08 
 
 
Kosten niet ten laste van het Rekenkamerbudget 
Kosten leden rekenkamercommissie       €6.036,- 
Kosten secretaris        €9.000,- 
 
 
Totale kosten       €63.043,08 


