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Langs deze weg informeert de
rekenkamer u over lopende
onderzoeken, onderzoek in de regio,
relevante wetgeving en onze plannen
voor het komende jaar.

minder CO2 uitstoten ten opzichte van
1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn.
Om de doelstelling te halen heeft de
overheid samen met bedrijven en
organisaties maatregelen afgesproken. Wij
kijken hierbij in dit onderzoek naar het
onderdeel waar de gemeente de meest
directe invloed op heeft: de eigen
bedrijfsvoering. Welke ambities heeft de
gemeente op het gebied van het eigen
vastgoed, de duurzame mobiliteit van
medewerkers, de afvalstromen, de
openbare verlichting en het inkoopbeleid?
Ligt de gemeente op koers voor de eigen
doelstellingen? Deze maand is de
rekenkamer gestart met dit onderzoek.
Plannen voor 2022

Lopende onderzoeken
Onderzoek naar de grip op
gemeenschappelijke regelingen
De rekenkamer doet onderzoek naar de
grip die de gemeente heeft op
gemeenschappelijke regelingen (GR-en).
Voor dit onderzoek wordt de sturing door
de gemeente en verantwoording over de
taken die belegd zijn bij vier GR-en onder
de loep genomen. We kijken naar de
beelden die daarover bestaan bij de
gemeente, maar ook extern, bij de
gemeenschappelijke regelingen zelf.
Daarnaast wil de rekenkamer de
wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) in kaart brengen voor
zover deze mogelijkheden bieden om de
grip op GR-en (nog) beter vorm te geven.
Onderzoek duurzaamheid eigen
organisatie
Het toenemende inzicht in de
klimaatverandering en de gevolgen
daarvan hebben nationaal en
internationaal geleid tot afspraken en
maatregelen. De Nederlandse overheid wil
op basis van deze afspraken in 2030 49%

Nieuw onderzoek
Naast de twee lopende onderzoeken die
onlangs zijn gestart heeft de rekenkamer
nog ruimte voor één nieuw onderzoek. De
rekenkamer nodigt u uit om met
suggesties te komen en deze te sturen
aan rekenkamerijsselstein@gmail.com
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De rekenkamer vindt het belangrijk dat de
nieuwe raad goed geïnformeerd wordt
over de rekenkamer als instrument van de
raad en zal een onderdeel verzorgen van
het introductieprogramma voor de nieuwe
raad.
Groslijst
De rekenkamer werkt met een groslijst van
onderzoeksonderwerpen. Deze groslijst
wordt jaarlijks herzien, op basis van
ontwikkelingen in het land en een ronde
langs de raadsleden. Bij de kennismaking
met de nieuwe raad zal worden verkend
op welke manier de rekenkamer de
raadsleden het beste kan faciliteren
mogelijke onderwerpen aan te dragen. In
het verleden is dat bijvoorbeeld gebeurd
met een ronde langs de fracties, een
groepsgesprek en een enquête.

Onderzoek in de regio

Zorgfraude
De rekenkamer Vijfheerenlanden rondde
onlangs een onderzoek af naar de
weerbaarheid van de gemeente tegen
zorgfraude. Aanleiding was de landelijke
schatting dat tussen de 3 en 10% van het
totale budget voor de Wet
maatschappelijke ondersteuning en
Jeugdwet wegvloeit naar frauderende
zorgaanbieders. Uit landelijk onderzoek
blijkt dat achter deze cijfers veel menselijk
leed schuil gaat. Frauduleuze
zorgaanbieders onthouden immers zorg
en ondersteuning aan (veelal) kwetsbare
mensen. Daarnaast zijn er aanwijzingen
dat georganiseerde criminaliteit steeds
makkelijker zijn weg vindt naar de
gemeentelijke zorgbudgetten. Zorgfraude
gaat dan gepaard met uitbuiting,
bedreiging en doelbewuste sociale
isolatie. Het landelijke beeld laat zien dat
het belangrijk is om werkelijk invulling te
geven aan de wettelijke taak om toezicht
te houden op de rechtmatigheid van de
zorguitgaven in het Sociaal Domein.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de
gemeente Vijfheerenlanden nog
nauwelijks is toegekomen aan het feitelijk
uitoefenen van rechtmatigheidstoezicht bij
zorgaanbieders. Ook is er binnen de
gemeente nog geen gedeelde cultuur
gericht op preventie en bestrijding van
zorgfraude. De gemeente spant zich
momenteel wel in om de organisatie van
het rechtmatigheidstoezicht en de
bestrijding van zorgfraude voorzichtig
vorm te geven. Hiervoor werkt men samen
met andere gemeenten in de regio,
waaronder de gemeente IJsselstein.

Wet versterking lokale rekenkamers
Al in oktober 2019 is een wetsvoorstel
ingediend om de positie van rekenkamers
te versterken. Met dit voorstel worden de
bevoegdheden van rekenkamers
uitgebreid:
 Rekenkamers kunnen straks een
onderzoek instellen naar de contracten
met privaatrechtelijke rechtspersonen
waarbij bijvoorbeeld zorg of
maatschappelijke ondersteuning in het
sociale domein wordt ingekocht;
 De mogelijkheid om onderzoek te doen
naar subsidies, garanties en leningen
worden verruimd;
 Rekenkamers krijgen meer
mogelijkheden om onderzoek te doen
naar privaatrechtelijke rechtspersonen
waarin verschillende overheidsorganen
samenwerken.
De behandeling van het wetsvoorstel in de
Tweede Kamer is een aantal keren
uitgesteld. Het staat nu op de planning
voor behandeling begin januari 2022.
Daarna moet het nog naar de Eerste
Kamer en gepubliceerd worden in de
Staatscourant.
De rekenkamer wenst u prettige
feestdagen en gelukkig nieuwjaar!
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