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Onderwerp: Voorbereiding onderzoekjaarplan 2020
Geachte leden van de gemeenteraad,
In deze brief leest u welke onderzoeksthema’s de Rekenkamer West-Brabant heeft geselecteerd ter
voorbereiding van het onderzoekjaarplan1 2020. Ik verneem graag welke onderzoeksthema’s uw
voorkeur hebben voor een rekenkameronderzoek in uw gemeente in 2020. Heeft uw raad een
onderwerpvoorkeur die niet in deze brief wordt genoemd? Dat kan. Graag ontvang ik deze
voorkeur, met een korte toelichting.

Uw voorkeursthema voor 2020
De Rekenkamer bepaalt zelfstandig welk onderzoek2 in welke gemeente wordt uitgevoerd. Echter,
dat doet zij niet zonder de gemeenteraden de gelegenheid te bieden eventuele wensen/voorkeuren
aan te geven wat betreft onderzoeksonderwerp. Daarbij wil de Rekenkamer het voordeel van de
regionale opzet benutten door onderzoeken in meer gemeenten tegelijkertijd uit te voeren. Zij stelt
voor het jaar 2020 de volgende onderwerpen voor.
1. Databeveiliging
Het is voor gemeenten van groot belang om de databeveiliging op orde te hebben en te
houden. Gemeenten verwerken immers een grote hoeveelheid (privacygevoelige) data. Het
doel van het onderzoek is vast te stellen welk beleid de gemeente over Databeveiliging
heeft opgesteld en hoe uitvoering aan het beleid wordt gegeven (zowel qua inrichting van
processen en systemen als in houding en gedrag). Is de gemeente toekomstbestendig? Dit
onderzoek is in 2018 uitgevoerd in Roosendaal. In 2019 wordt het onderzoek uitgevoerd in
de gemeente Etten-Leur.
2. Afvalbeleid
Afvalinzameling en -verwerking is een terugkerend thema in de lokale politiek. Niet voor
niets: het thema is onderwerp van veranderend (landelijk) beleid. Omgekeerd inzamelen,
bijvoorbeeld, speelt of gaat spelen in veel gemeenten. Dit betekent dat restafval niet meer
aan huis wordt opgehaald. Bewoners brengen dit naar een ondergrondse voorziening.
Gescheiden afvalstromen worden juist meer thuis opgehaald. In regionaal verband is

In het onderzoeksplan staat per gemeente het onderwerp beschreven dat in dat jaar door de Rekenkamer
wordt onderzocht.
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De Rekenkamer West-Brabant onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en/of de rechtmatigheid van
gemeentelijk beleid. Dat wil onder meer zeggen: leidt het beleid tot het doel waarvoor het is opgesteld en heeft
de gemeente gekozen voor een doeltreffende uitvoering? Dat geldt voor alle onderzoeken.
1

verder afgesproken te streven afvalloos te zijn in 2030. Het doel van het onderzoek naar
afvalbeleid is vast te stellen welk beleid de gemeente heeft geformuleerd, hoe in
samenwerking met (afval)organisaties uitvoering aan het beleid wordt gegeven en of dit
doelmatig, doeltreffend en rechtmatig gebeurt. In 2019 wordt onderzoek naar afvalbeleid
gedaan in de gemeenten Halderberge en Geertruidenberg.
3. Duurzaamheid
In aansluiting op mondiale en landelijke ontwikkelingen hebben veel gemeenten beleid
geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. De Rekenkamer wil met het onderzoek in
beeld brengen welke ambities door de gemeenten op dit terrein zijn geformuleerd, welke
initiatieven zijn en worden ondernomen, en tot welke resultaten deze hebben geleid. In
2018 is in de gemeente Bergen op Zoom reeds onderzoek gedaan naar
Duurzaamheidsbeleid.
4. Inkoop
Onderzoek naar Inkoop is relevant omdat zowel in wetgeving en professionalisering van de
inkoopfunctie als in de ontwikkeling van het takenpakket van de gemeenten veranderingen
hebben voorgedaan. De centrale onderzoeksvraag is of het inkoop- en aanbestedingsbeleid
en de uitvoering daarvan als doeltreffend, doelmatig, rechtmatig en integer kan worden
aangemerkt. In 2018 hebben de gemeenteraden van Moerdijk en Halderberge Inkoop als
onderzoeksthema gekozen. Dit jaar (2019) wordt in Drimmelen onderzoek naar Inkoop
gedaan.
5. Doorwerken van rekenkameronderzoeken
De rekenkamer West-Brabant voert, zoals afgesproken in het convenant 2017-2020, ieder
jaar een onderzoek uit binnen de deelnemende gemeenten. De rekenkamer onderzoekt,
binnen het gekozen thema, of het beleid van de gemeente doelmatig, doeltreffend en / of
rechtmatig is. De eindrapportage hiervan bevat conclusies en aanbevelingen en een reactie
van het college van B&W in hoeverre zij deze conclusies en aanbevelingen overnemen. Het
doel van het onderzoek naar het ‘doorwerken van rekenkameronderzoeken’ is vast te
stellen of het rekenkameronderzoek daadwerkelijk het afgesproken vervolg heeft gekregen.
Dit jaar (2019) worden in de gemeente Oosterhout vijf eerdere rekenkameronderzoeken
onderzocht in hun doorwerking.
6. Wegenonderhoud en -beheer
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van
de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de taken die voortvloeien uit de
Wegenwet en door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders. Met andere woorden, hoe
is het wegenonderhoud georganiseerd en worden de beschikbare middelen goed ingezet.
En wordt het resultaat en of de doelstelling daarmee verwezenlijkt.
7. Beleid en uitvoering Participatiewet
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt
onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook
mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen
die kan werken aan de slag gaat en waar nodig ondersteund wordt. Hiervoor krijgen
gemeenten budget van de Rijksoverheid. In hoeverre is het beleid en de uitvoering van de
gemeente in deze doelmatig en doeltreffend te noemen?
8. Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling
vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om
bouwprojecten te starten. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert.
De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water,
ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al bezig is met de

voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2021 goed in te laten gaan. Het
onderzoek geeft inzicht in welk traject in de gemeente is uitgezet richting de invoering van
de Omgevingswet; is dit traject doelmatig en doeltreffend? Hoe is de rol en de positie van
de gemeenteraad in de voorbereiding van de Omgevingswet; Wat zijn aandachts- en
leerpunten?
Alhoewel uitgangspunt is dat onderzoeken in meer gemeenten worden uitgevoerd is het niet de
intentie om tot de keuze van één onderwerp voor alle acht gemeenten te komen. Aan de
gemeenteraden wordt daarom gevraagd om de prioriteitsvolgorde bij de onderwerpen aan te
geven. Op basis daarvan zal de Rekenkamer het onderzoeksprogramma vaststellen.
Om het onderzoeksprogramma voor 1 oktober te kunnen vaststellen en tijdig met de uitvoering
van de onderzoeken te kunnen starten, verzoeken wij u uw reactie zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk vrijdag 28 juni kenbaar te maken.
Onze intentie is na het zomerreces een afspraak te maken met uw raad om in overleg invulling te
geven aan de specifieke scope van het in uw gemeente uit te voeren onderzoek.
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