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onderzoekthema’s rekenkamercommissie
Elst, 11 december 2018

Geachte raadsleden,
Op 25 september vond een bespreking plaats met afgevaardigden van de fracties over nieuwe
onderzoeksonderwerpen. Ter tafel lagen er toen 15 onderzoeksvoorstellen van vier partijen (een dag later
kwamen er nog enkele suggesties van een andere fractie bij).
Na bespreking van diverse mogelijkheden, bleek er een vrij groot draagvlak onder de aanwezigen voor onderzoek
op de volgende thema’s:
1. De rol en werking van de kernteams;
2. Het kernenbeleid en de werking van dorpsraden/wijkplatforms;
3. Het effect van het duurzaamheidsbeleid tot op heden (incl. diverse instrumenten daarvoor);
4. De werking van de regiekamer (als onderdeel van het toetsings- en RO-beleid).
Nadien heeft de rekenkamercommissie zich over deze onderzoeksuggesties gebogen, en is tot de volgende
conclusies gekomen.
Ad 1. Kernteams
De RKC merkt hierbij op dat er in juli jl. een “Evaluatie Sociaal kernteams gemeente Overbetuwe” is uitgebracht.
Deze is nog niet bediscussieerd op een Politieke Avond, dus een reactie van de fracties daarop is niet bekend.
De RKC ziet op zich wel mogelijkheden om een onderzoek te doen met een bredere vraagstelling, danwel een
‘second opinion’. Maar dan is eerst nodig om meer informatie van de fracties over de gewenste scope van het
onderzoek te vernemen.
Daarnaast staat de RKC voor een dilemma. In de “Visie op de organisatie van het Sociaal Domein” (juli jl.), van
het college, is te lezen dat men een andere organisatiestructuur van de in- en toegang van de zorg/ondersteuning
(waaronder de kernteams) voor ogen staat. Besluitvorming door de raad over deze Visie heeft echter nog niet
plaats gevonden. In het plan van aanpak “Samen Overbetuwe” (sept. jl.) worden beslisnota’s met hernieuwde
uitgangspunten voor het 4e kwartaal van dit jaar in het vooruitzicht gesteld, maar de RKC heeft deze nog niet
gezien. De RKC vraagt zich af of een onderzoek naar de kernteams wel zin heeft als er een ingrijpende
organisatie- en werkwijzeverandering op stapel staat.
Vandaar de vraag aan uw raad of duidelijk te maken of, en zo ja, op welke termijn een besluit terzake te
verwachten is. Mocht er voorlopig geen sprake zijn van een verandering, dan zou de RKC begin 2019 willen
starten met dit onderzoek. De uitkomsten daarvan zou de raad dan kunnen meenemen bij zijn visie- en
besluitvorming over de kernteams, als onderdeel van de in- en toegang.
Ad 2. Kernenbeleid; werking wijkraden/wijkplatforms
Ook dit vindt de RKC een prima onderzoeksonderwerp. Maar zoals al besproken op 25 september: dit onderzoek
zou pas gestart gaan worden na bespreking in de raad van het (onderhanden) onderzoek naar Burgerparticipatie.

Ad 3. Effect duurzaamheidsbeleid
Dit lijkt een RKC een belangrijk onderwerp, gelet op de duurzaamheidsinitiatieven die genomen zijn en de
achterliggende klimaatdiscussie en energietransitie. Hoofdaccent van het onderzoek zou volgens de RKC zijn:
waar staan we momenteel, wat is er gebeurd, en is er al iets te zeggen over de effectiviteit? De RKC is van zins
om hiervoor een student aan te trekken in het kader van een afstudeeropdracht. Dit moet nog nader
geconcretiseerd worden.
Ad 4. Werking van de regiekamer
Zoals op 25 september al als suggestie is besproken: de RKC denkt in eerste instantie aan een ambtelijke
zelfevaluatie, die dan eventueel gevolgd zou kunnen worden door een ‘second opinion’ van de RKC. Op dezelfde
manier is ook het rekenkameronderzoek “Juridische kwaliteit bestemmingsplannen” (okt. 2016) tot stand
gekomen. De raad kan het college om een dergelijk zelfevaluatie vragen. De RKC wacht de ontwikkelingen even
af.
Voortgang lopend Burgerparticipatie
Eerder, in de brief van 15 augustus, gaven wij u een actualisatie van het onderzoek Burgerparticipatie.
Op dat moment hadden wij de indruk om het rapport relatief snel te kunnen afronden. Door verschillende redenen
is helaas enige vertraging opgetreden. Wij verwachten dit rapport deze maand in concept vast te kunnen stellen.
Waarna het voor ambtelijke en bestuurlijke wederhoor wordt aangeboden. Eind januari kunt u het dan
verwachten.
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