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1. JAARPROGRAMMA 2012 

Missie 

De rekenkamercommissie spreekt de ambitie uit dat zij door middel van haar onderzoeken een 

positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Midden-Delfland 

en dat de resultaten van de rekenkameronderzoeken een bijdrage leveren aan de versterking 

van de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad. 

Doelstelling 

De van deze missie afgeleide doelstelling van de rekenkamercommissie is om door middel 

van onderzoeken inzicht te bieden in de prestaties van de gemeente Midden-Delfland als 

geheel en waar mogelijk aanbevelingen te formuleren voor de toekomst. 

Jaarlijks legt de Rekenkamercommissie 2 onderzoeken voor aan de Gemeenteraad. De 

onderzoeken passen binnen de vastgestelde missie en het door de RKC opgestelde 

visiedocument. 

Daarbij past de rekenkamercommissie de volgende selectiecriteria toe: 

1. Maatschappelijk belang 

2. Financieel belang 

3. Potentieel leereffect 

4. Twijfel aan doelmatigheid 

5. Twijfel aan doeltreffendheid 

6. Twijfel aan rechtmatigheid 

Teneinde een afgewogen selectie van onderzoeksonderwerpen te kunnen doen heeft de 

Rekenkamercommissie een groslijst opgesteld. Op de groslijst heeft de 

Rekenkamercommissie de volgende onderwerpen opgenomen (in alfabetische volgorde): 

• Beheer en bestemming gebouwen 

• Beheer buitenruimte 

• Centrumplan Den Hoorn 

• Digitale dienstverlening 

• Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 

• Groenbeheer 

• Jongerenbeleid 

• Klachtenbehandeling 

• Minimabeleid 

• Project nieuwbouw gemeentehuis 



    

  

    

      

    

    

       

 

 

  

 

        

 

     

  

           

         

             

  

             

           

             

             

    

              

  

 

 

 

        

              

          

  

             

     

           

            

   

        

            

 

     

 

             

            

•	 Rente en leningenbeleid 

•	 Sportvoorzieningen 

•	 Tarievenbeleid gemeente 

•	 Toepassing Beleidskader Grote projecten 

•	 Vitale Dorpen 

•	 WMO (inkoopproces) 

•	 Onderzoeken in het kader van 213a. 

. 

De Rekenkamercommissie wil onderstaand jaarprogramma 2012 uitvoeren. 

Openstaand vanuit het jaarprogramma 2011: 

Programmabegroting, 

Naar aanleiding van een suggestie vanuit de Commissie Bestuur wil de 

Rekenkamercommissie een onderzoek uitvoeren naar de Programmabegroting, waarbij het 

accent ligt op de inzichtelijkheid van het gevoerde beleid en de besluitvorming rond 

bezuinigingsmogelijkheden. 

Uit eerdere onderzoeken van de Rekenkamercommissie is gebleken, dat de relatie tussen 

doelen en middelen niet helder werd gelegd in de programmabegroting. 

Dit onderzoek biedt de Raad (sturings)mogelijkheden om de presentatie van de geformuleerde 

doelen en van de ter beschikking gestelde middelen alsmede hun onderlinge samenhang 

te helpen verbeteren. 

Het onderzoek loopt momenteel en zal binnen afzienbare tijd gereed zijn voor ambtelijk en 

bestuurlijk wederhoor. 

Subsidies 

heeft vanwege personeelsproblemen binnen de rekenkamercommissie enige vertraging 

opgelopen. Veel werk is al gedaan. Zo zijn alle mogelijke subsidievarianten in kaart gebracht 

en alle subsidiënten geïnventariseerd. Ook heeft een vergelijking plaatsgevonden met 

omliggende gemeentes. 

De rekenkamercommissie is voornemens om dit onderzoek dit voorjaar af te ronden. Daartoe 

worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

•	 Actualiseren van het subsidieoverzicht naar de stand van ultimo 2011 

•	 Benchmark onderzoek van een verdere gemeente, qua inwoner aantal en structuur 

vergelijkbaar met Midden-Delfland 

•	 Interviews met betrokkenen binnen het ambtelijk apparaat 

•	 Afronden van het rapport en het gebruikelijke ambtelijk en bestuurlijk wederhoor. 

Op te starten in 2012: 

Gebiedsvisie 

In 2009 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar de vorderingen rond de 

gebiedsvisie 2025. Het bleek dat er onvoldoende (om allerlei moverende redenen) vordering 



            

            

             

        

 

 

    

 

               

           

             

        

 

       

    

    

    

   

    

    

  

  

 

             

               

               

 

             

  

      

       

    

 

 

was gemaakt om zinvol een onderzoek te starten. De rekenkamercommissie heeft toen 

aangekondigd in een later tijdstip alsnog de ontwikkelingen rond gebiedsvisie nader te 

onderzoeken. Thans acht de commissie de tijd rijp om dit vervolgonderzoek te starten. 

Vooralsnog staat de start gepland na de zomerperiode. 

3. BUDGET REKENKAMERCOMMISSIE 

De Raad stelt jaarlijks een budget van € 13650 ter beschikking aan de Rekenkamercommissie.
 

Voor het jaar 2012 heeft de Rekenkamercommissie de onderstaande prognose
 

opgesteld. De Rekenkamercommissie verwacht ook in 2012 geen kosten voor externe inhuur
 

en dan wel voor werving van leden.
 

Budget Rekenkamercommissie in 2012 (in €) 

Vergoeding leden RKC 13.000 

Reiskosten leden RKC PM 

Werving en selectie PM 

Contributie NVRR 250 

Opleiding en training PM 

Kosten vergaderingen etc. 400 

Onvoorzien PM 

Totaal 13.650 

Het budget is krap, maar haalbaar. Mochten er onverwachte uitgaven gedaan moeten worden 

in de vorm van extra capaciteit voor onderzoek, opleiding en training of anderszins, zal de 

commissie dit van te voren middels een verzoek kenbaar maken aan de raad. 

Het Jaarprogramma 2012 van de Rekenkamercommissie is op 15 februari 2012 vastgesteld 

door: 

J.F. Gerrits Jans RA, voorzitter 

Drs. F.C. den Eerzamen RO, lid 

Drs. M. Zuidam, lid 



 


