Nieuwsbrief Rekenkamercommissie IJsselstein
Enkele recente activiteiten
Dit is de eerste nieuwsbrief van de
Rekenkamercommissie Ijsselstein (Rkc). We willen
regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen om
raadsleden, inwoners, college en ambtelijke
organisatie te informeren over onze activiteiten,
plannen en onderzoeken.
De rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad
met het vervullen van de kaderstellende en
controlerende taak. Dit doet de
rekenkamercommissie door onafhankelijk
onderzoek te doen waarmee de commissie een
constructieve bijdrage wil leveren aan goede,
onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur
van de gemeente IJsselstein.
In onze werkzaamheden worden wij bijgestaan
door een begeleidingscommissie. Deze bestaat uit
de raadsleden Paul Nieveen van Dijkum, Ronald
Koehorst en Jos Pel (voorzitter).

Op 13 mei van dit jaar heeft de Rkc. het onderzoek
Wijkgericht Werken afgerond met een presentatie en
bespreking van het eindrapport in de Commissie
Samenleving.

Eind 2019 is gestart met een onderzoek naar de
kwaliteit van raadsvoorstellen. We verwachten dat
we het eindrapport nog in 2020 te kunnen aanbieden
aan de raad.
In juni zijn we gestart met het onderzoek
klachtbehandeling. De onderzoeksopzet is aan u ter
informatie aangeboden. De planning is als gevolg van
de Corona-crisis inmiddels aangepast. We verwachten
het eindrapport in het eerste kwartaal van 2021 aan te
bieden aan de raad.
Op 1 juni is Barbara IJsselmuiden gestart als
secretaris van de Rekenkamercommissie IJsselstein.
Barbara heeft vele jaren gewerkt bij verschillende
gemeentelijke overheidsorganisaties en is lid (geweest)
van verschillende lokale rekenkamers. Ze woont in Den
Haag, heeft een partner, één zoon en twee
kleinkinderen. Ze ziet er naar uit om de verschillende
raadsleden te leren kennen.
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COVID-19 en planning onderzoeken
Helaas hebben de ontwikkelingen rond het coronavirus ook zijn
weerslag gehad op onze onderzoeken. Waar mogelijk hebben we
het onderzoek voortgezet (dossierstudie) maar aanvankelijk hebben
we interviews en andere fysieke afspraken moeten afzeggen. Met
een bijgestelde planning voorzien wij nu publicatie van ons
onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen eind 2020 en
verwachten ons onderzoek naar de klachtbehandeling van de
gemeente begin 2021 af te ronden. Ook zullen we in het najaar
twee nieuwe onderzoeken starten.

Groslijst en onderzoeksprogramma

De Rekenkamercommissie bestaat uit (van links naar rechts) Rob
Paulussen (voorzitter), Barbara IJsselmuiden (secretaris), Tijmen
Sierman (lid) en Rick Hagelstein (lid)

De Rkc bepaalt welke onderwerpen worden onderzocht en laat zich
leiden door verzoeken (van raadsleden, collegeleden, inwoners) en
eigen inzichten en actualiteiten. De secretaris houdt een groslijst
van onderwerpen bij. Een keer per jaar worden suggesties van
raadsleden geïnventariseerd. De Rkc stelt het
onderzoeksprogramma vast op basis van enkele criteria. Zo moet er
sprake zijn van substantieel belang, spreiding over beleidsvelden,
en moeten de resultaten communiceerbaar zijn naar inwoners. In
het vierde kwartaal van ieder jaar informeert de Rkc de raad over
keuze en planning van de onderzoeken voor het volgende jaar.

Contactgegevens:
Email: rekenkamercommissieijsselstein@gmail.com
Twitter: @rkcijsselstein
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Wet
versterking
lokale
rekenkamers

Afgerond
onderzoek:
wijkgericht
werken

Taken en uitgaven zijn door de decentralisaties in het sociale
domein en straks met de invoering van de omgevingswet flink toe
genomen; onafhankelijke onderzoek door de rekenkamer is van
groot belang. Met een nieuwe wet worden bevoegdheden van
rekenkamers uitgebreid en de onafhankelijkheid versterkt. Zo
kunnen zij straks onderzoek doen naar contracten met
privaatrechtelijke rechtspersonen zoals zorginkoop. Ook kan beter
onderzoek worden gedaan naar subsidies, garanties en leningen
en naar privaatrechtelijke rechtspersonen van samenwerkende
overheidsorganen.
Raadsleden mogen straks geen lid meer zijn van de rekenkamer
(hetgeen in IJsselstein al de praktijk is) en er is een
benoemingstermijn van zes jaar opgenomen. Op 7 oktober 2019
heeft minister Ollongren het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer
ingediend. De verwachting is dat de Tweede Kamer begin 2021 zal
debatteren over het wetsvoorstel.
De Rkc bekijkt welke aanpassingen er mogelijk nog moeten
worden ondernomen als gevolg van deze wet.

In 2019 is onderzoek gedaan naar wijkgericht werken (WGW). Uit dit
onderzoek bleek dat kaders voor adequate uitvoering ontbreken.
Regie op welzijnsorganisatie Pulse - die WGW uitvoert – functioneert
niet goed. Wat wil de gemeente met WGW bereiken? Er zijn
verschillen in opvatting over de doelen, rol- en taakverdeling. Dit
belemmert de effectiviteit van de wijkgerichte aanpak. Ook mist Pulse
kaderstelling en sturing en geeft daarom vooral op basis van eigen
inzichten en ervaring invulling aan de uitvoering. Tegelijkertijd
ontbreekt het Pulse aan mandaat binnen de gemeentelijke
organisatie. Dit bemoeilijkt de uitvoerende rol. Daardoor draagt WGW
volgens de Rkc. onvoldoende bij aan het realiseren van gemeentelijke
doelstellingen. Het college was het eens met de conclusies, hetzelfde
gold voor Pulse en de Raad, die de aanbevelingen heeft
overgenomen. Deze richten zich op gebruik van praktijkervaringen
voor kansrijke, integrale herstart, en aandacht voor het terugwinnen
van het vertrouwen van de inwoners. Verder adviseert de Rkc. om
explicietere keuzes te maken, zowel op de beoogde doelen, als op de
rol van gemeente, Pulse en bewonersorganisaties. Aandachtspunt
hierbij is dat de gemeente zichtbaar en aanspreekbaar blijft.
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Lopend onderzoek: kwaliteit raadsvoorstellen
Eind 2019 is gestart met een onderzoek naar de kwaliteit van
raadsvoorstellen. Hiermee wil de Rkc een beeld krijgen hoe de
raadsvoorstellen zijn opgebouwd en in hoeverre een raadslid
daarmee invulling kan geven aan de kaderstellende en
controlerende taak. We willen inzicht krijgen in de huidige stand
van zaken, maar ook met praktische verbeteringen komen. Er zijn
raadsvoorstellen bestudeerd en er is een enquête uitgezet die
door 20 raadsleden is ingevuld. Daarnaast heeft er een
groepsinterview plaatsgevonden waarin raadsleden bevraagd zijn
naar hun ervaringen. Als gevolg van Covid-19 zijn overige
interviews later afgenomen dan gepland. In het vierde kwartaal
van dit jaar vindt hoor- en wederhoor plaats , waarbij het streven
is om het rapport uiterlijk in december aan de raad beschikbaar te
stellen.

Lopend onderzoek: klachtbehandeling
Met dit onderzoek willen we de gemeenteraad
inzicht geven in hoe de praktijk en de (formele)
organisatie van de klachtbehandeling er in
IJsselstein uitziet. Daarnaast willen we de sterke
en zwakke punten van de klachtbehandeling in IJsselstein
in kaart brengen. En natuurlijk aanbevelingen doen waarmee
de organisatie de praktijk kan verbeteren.

Inmiddels is het onderzoek gestart, een eerste analyse van
documenten is achter de rug. Er is een startbijeenkomst geweest
met de direct betrokkenen in de organisatie. Ook hebben we een
interview gehouden met de Nationale Ombudsman. We
verwachten dat we het eindrapport het eerste kwartaal van 2021
aan de raad kunnen aanbieden.

Twee nieuwe onderzoeken
Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces heeft de Rkc
besloten om nog voor het einde van het jaar twee nieuwe
onderzoeken te starten. Het eerste gaat over doorwerking.
Daarmee kijkt de Rkc wat er is gebeurt met de aanbevelingen
van de Rkc die door de raad zijn overgenomen.
De rol van IJsselstein als regiegemeente loopt als een rode
draad door de aanbevelingen die de laatste jaren door de raad
zijn overgenomen. Daarom wil de Rkc. in dit
doorwerkingsonderzoek zich specifiek richten op die
aanbevelingen.
Het tweede onderzoek gaat over armoedebeleid. Dit was een
suggestie vanuit de raad. Het onderwerp is actueel en er is
langere tijd geen onderzoek gedaan binnen het sociaal domein.
Voor beide onderzoeken geldt dat de onderzoeksopzet nog moet
worden vastgesteld door de Rkc. Als dat is gebeurt worden ze ter
informatie aangeboden aan de begeleidingscommissie en de
raad.
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