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1. inleiding 
De RKC bestaat uit Arend Kloosterman (voorzitter), Jeanette Elstak, Jos Sluiter, Jaap Veldhorst en 
André de Vries. De RKC wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Dorien de Keyzer. 
 
Het doel van de rekenkamer is het ondersteunen van de raad in diens kaderstellende en 
controlerende taak, door middel van het uitvoeren van onderzoek naar de efficiëntie, effectiviteit en 
rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. 
 
Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een verslag en een onderzoeksplan op. 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 2021 
In 2021 is de RKC twee onderzoeken gestart. 
 

Participatie 

Met de Omgevingswet veranderen de bevoegdheden van de gemeenteraad vooral 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 nieuwe 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 goed 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 in de gemeente Oude IJsselstreek 
en zijn deze Omgevingswet-proof? 
 
Het onderzoek is onder regie en verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie door een extern 
bureau uitgevoerd tussen januari en november 2021. Het onderzoek is op 15 november aangeboden 
en gepresenteerd aan de gemeenteraad. 
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Subsidiebeleid 

In veel kernen hebben verenigingen, naast hun oorspronkelijke doelstellingen, vaak een belangrijke 
sociale functie. Zij opereren hierbij binnen verschillende dimensies van de brede welvaart. Zo zorgt 
een sportvereniging niet alleen voor een mogelijkheid tot ontspannen en het vormen van sociale 
relaties, maar draagt deze ook bij aan een goede gezondheid van mensen. Veel verenigingen kunnen 
in hun essentie dus een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van verschillende dimensies 
van de brede welvaart. 
 
De vraag die dit oproept is: welke rol spelen subsidies aan verenigingen in het bevorderen van de 
dimensies van brede welvaart? Of beter gezegd: hoe doeltreffend is het subsidiebeleid van de 
gemeente binnen de door haar gestelde toetsingskaders van de brede welvaart en verloopt dit 
doelmatig? 
 
De centrale onderzoeksvraag is:  
Hoe doeltreffend en doelmatig is het subsidiebeleid van de gemeente Oude IJsselstreek voor de 
maatschappelijke effecten in het kader van de brede welvaart? 

 
Het onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd en is in augustus gestart en zal naar 
verwachting in januari 2022 worden aangeboden aan de raad. 
 

3. Vooruitblik 2022 
In maart 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. De benoeming van de leden van de RKC 
vervalt daarmee van rechtswege bij de benoeming van de nieuwe gemeenteraad. 
 
Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft de RKC twee activiteiten: 

• Het afronden van het onderzoek naar subsidiebeleid en dit presenteren aan de 
gemeenteraad; 

• Het evalueren van de afgelopen termijn en waar nodig aanbevelingen doen voor de nieuwe 
rekenkamercommissie. 

 
Na de verkiezingen wordt er een nieuwe RKC benoemd. Deze zal indien nodig ingewerkt worden. De 
eerste taakstelling voor de nieuwe RKC is om het gesprek met de raadsfracties aan te gaan. Tijdens 
deze gesprekken worden de raadsfracties gevraagd om onderwerpen aan te dragen voor een 
rekenkameronderzoek. Met deze grosslist zal de RKC een nieuw onderzoeksprogramma 
samenstellen. 
 

4. Financiën 

Uitgaven 2021 

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. 
 
Kosten 2021 
Kosten voorzitter        €6.281,40 
Kosten onderzoeken        €34.770,- 
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Lidmaatschap NVRR        €385,- 
Overige kosten         €129,45 
 
Totale kosten ten laste van het Rekenkamerbudget    €41.565,85 
 
 
Kosten niet ten laste van het Rekenkamerbudget 
Kosten leden rekenkamercommissie   
Kosten secretaris  
 
 

Begroting 2022 

Budget 2022         €18.909,- 
 
Kostenraming 2022 
Kosten voorzitter        €6.500,- 
Kosten onderzoeken        €12.009,- 
Lidmaatschap NVRR        €400,- 
 
Totale kosten ten laste van het Rekenkamerbudget    €18.909,- 
 
 
Kosten niet ten laste van het Rekenkamerbudget 
Kosten leden rekenkamercommissie   
Kosten secretaris  
 


