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Inleiding.

WERKWIJZE

Op grond van de Gemeentewet dient elke gemeente te
beschikken over een rekenkamer of een
rekenkamercommissie. De taak van een
rekenkamer(commissie) is de gemeenteraad bij te staan
in zijn controlerende taak. Daartoe worden bepaalde
gemeentelijke (beleids)processen onderzocht teneinde
na te gaan of daar verbetermogelijkheden liggen.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk in de keuze van de
onderzoeksonderwerpen. Zij luistert daarbij wel naar wat er
leeft in de gemeenteraad en welke prioriteiten daar leven.
Daartoe worden normaliter 2-jaarlijks gesprekken gehouden
met de fracties uit de gemeenteraad. Echter, vanwege de
coronapandemie en de beperkingen, die dat met zich brengt,
heeft deze inventarisatieronde bij de fracties schriftelijk
plaatsgevonden. Helaas heeft dat slechts een zeer geringe
respons opgeleverd.

Jaarlijks stelt de Rekenkamercommissie (RKC) een
onderzoeksprogramma vast waarin de keuze wordt
gemaakt voor de onderzoeksonderwerpen voor een
bepaald jaar. Het nu voorliggende
Onderzoeksprogramma heeft betrekking op de periode
januari 2021 tot medio 2022. Er is bewust voor deze
iets langere periode gekozen vanwege de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022

Daarom heeft de rekenkamercommissie voornamelijk geput uit
de eigen inbreng van de rekenkamercommissie en een lijst
samengesteld van potentiële onderzoeksonderwerpen. Uit deze
groslijst wordt vervolgens door de rekenkamercommissie een
keuze gemaakt.
Bij de keuzebepaling houdt de rekenkamercommissie rekening
met de politieke actualiteit, het afbreukrisico en de jaarplanning
van college en organisatie. Dat laatste om te voorkomen, dat
processen elkaar doorkruisen en in de weg gaan zitten. Verder
beoogt de rekenkamercommissie een zekere spreiding van haar
onderzoeken over de verschillende beleidsterreinen te
bewerkstelligen.

De keuze van de onderzoeksonderwerpen alsmede de
daarbij gebruikte overwegingen treft u aan op pagina 4.

Op het moment dat een onderzoek wordt opgestart wordt het
onderzoeksonderwerp verder uitgediept in een onderzoeksplan,
dat ter kennisname aan raad en college wordt aangeboden.
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1: Participatiewet.

2. Rode draden en doorwerking aanbevelingen
rekenkamercommissie.

Waarom:
Met de invoering van de Participatiewet is een wettelijk kader
geschapen, dat beoogt, dat alle mensen mee moeten kunnen
doen, ook de mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
De resultaten en effecten staan landelijk ter discussie. Goed om
na te gaan hoe e.e.a. in Waalre verloopt.

Waarom:
De vraag rijst of in de onderzoeken van de rekenkamercommissie mogelijk een bepaald terugkerend patroon te
ontdekken valt. Bovendien is het wenselijk om een inzicht te
hebben in de feitelijke doorwerking van de uitgebrachte
aanbevelingen.

Globale inhoud onderzoek:
• Is de uitvoering van de participatiewet in de gemeente
doelmatig en doeltreffend voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt?

Globale inhoud onderzoek:
• Zijn er in de onderzoeken van de RKC aandachtspunten die in
de afgelopen 5 jaar vaak terug komen te herkennen, de
zogenaamde ‘rode draden’?

•

Welke beleidsdoelen en welke resultaten? Hoe succesvol is de
aanpak in Waalre?

•

Hoe is de ‘architectuur’ en de juridische, organisatorische en
financiële vormgeving van de uitvoeringsorganisatie?

•

Welke inzet wordt gepleegd voor doelgroepen die een extra
afstand tot de arbeidsmarkt hebben?

•

Welke belemmeringen en welke succesfactoren?

•

Ontwikkelingen van de doelgroepen?

•

Hoe wordt de raad over de uitvoering van deze taak
geïnformeerd?
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•

Leiden de aanbevelingen uit RKC onderzoeken tot
daadwerkelijke verbeteringen in het beleid en de
beleidsuitvoering?

•

Waaruit blijkt dat?

•

Waar zitten vooral de blokkades voor een goede doorwerking?

•

Wat kan de Rekenkamercommissie zelf beter doen om
doorwerking te bevorderen?

•

Wat kunnen de gemeentelijke spelers (raad, college en
ambtelijke organisatie) beter doen om de doorwerking te
bevorderen en echt beter te worden met elkaar?

•

Is er sprake van een actieve bewaking van de afdoening van
de aanbevelingen van de RKC?

3: Armoedebeleid/Schuldhulpverlening
Waarom:
Armoedebeleid en, als belangrijk aspect daarvan, schuldhulp-verlening staan
momenteel bijzonder in de belangstelling. Als gevolg van de coronacrisis kent
ons land een ongekende economische neergang, met sterk oplopende
werkloosheidcijfers. De verwachting is dan ook dat een beroep op het
armoedebeleid in het algemeen en de schuldhulpverlening in het bijzonder
drastisch zal toenemen
Globale inhoud onderzoek:

Welk beleid m.b.t. e armoedebeleid/schuldhulpverlening, doelstellingen,
regelingen, doelgroepen en inzet beschikbare financiële middelen;


Ontwikkeling van en binnen de doelgroepen (instroom en uitstroom) en de
oorzaken hiervan?



Duidelijkheid beoogde effectendoelmatigheid en doeltreffendheid van
genomen maatregelen, welke indicatoren worden gehanteerd?



Welke resultaten zijn inmiddels bekend en wat vinden de betrokken
partners daarvan?



Hoe is de nazorg georganiseerd om te voorkomen dat mensen terugvallen
en opnieuw schulden maken?



Hoe zijn de rollen bij armoedebeleid en schuldhulpverlening geregeld en
wordt er conform deze afspraken gehandeld?



Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van het beleid
en de besteding van de beschikbare financiële middelen?

Algemene toelichting op volgorde
onderwerpkeuze.
De volgorde van de onderwerpen is bewust zo
gekozen. Het onderwerp Participatiewet en
Armoedebeleid/Schuldhulpverlening hebben
beide betrekking op het sociaal domein,
Vanwege een gewenste spreiding is er voor
gekozen deze niet direct na elkaar in te
plannen.
Tussen deze beide onderzoeken is een
onderzoek gepland naar rode draden en de
feitelijke effecten van de aanbevelingen van de
rekenkamercommissie. De resultaten van dit
onderzoek kunnen dienstig zijn voor hef
functioneren van en de relatie tussen raad,
college, ambtelijke organisatie en rekenkamercommissie.
De resultaten van dat onderzoek zullen naar
verwachting vrij snel na het aantreden van een
nieuwe raad in 3033 kunnen worden
gepresenteerd, zodat de nieuwe raad en het
nieuwe college daar hun voordeel mee kunnen
doen.
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