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Onderzoeksprogramma 2020 Rekenkamercommissie

Geachte leden van de raad,

Jaarlijks stelt de Rekenkamercommissie in de vorm van een Onderzoeksprogramma 
vast welke onderzoeksonderwerpen in het komende jaar voor de Rekenkamercom
missie op de planning staan.

De rekenkamercommissie voor 2020 gekozen voor de volgende onderwerpen:

- Stand van zaken invoering Omgevingswet;

- Duurzaamheid in Veldhoven.

Het Onderzoeksplan voor het onderwerp Omgevingswet hebt u reeds ontvangen. Het 
onderzoek Duurzaamheid is doorgeschoven van 2019 naar 2020, omdat in 2019 2 
andere onderzoeken zijn opgestart. Mogelijk dat in de 2e helft van 2020 nog een derde 
onderwerp wordt toegevoegd.

Bijgaand treft u aan het Onderzoeksprogramma 2020 dat u ter kennisname wordt 
aangeboden.

De Rekenkamercommissie is graag bereid deze keuze en de geplande inhoud van de 
onderzoeken nader toe te lichten in een raadsbijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Namens de Rekenkamercommissie Veldhoven,

J.M. van Berlo,
Secretaris.
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INLEIDING
De rekenkamercommissie heeft tot taak om de gemeenteraad bij te staan in zijn controlerende taak. De rekenkamercommissie 
doet dat door bepaalde processen te analyseren en vast te stellen waar nog verbetermogelijkheden liggen. Het leereffect is 
bepalend. De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende personen:
Externe leden:
J. van den Heuvel, voorzitter
A. Jooren, lid
Raadsleden:
J. van Hulst, lid 
J.P.. Kaspers, lid
De rekenkamercommissie wordt bij haar taak ondersteund door de externe secretaris/onderzoeker H. van Berlo 
J.M. van Berlo, lid

Jaarlijks stelt de Rekenkamercommissie (RKC) een onderzoeksprogramma vast, waarin de keuze van de RKC wordt gemaakt 
voor het onderzoeksonderwerp c.q. de onderzoeksonderwerpen voor een komende kalenderjaar. De onderwerpen voor het 
onderzoeksprogramma worden gekozen uit een groslijst. Deze groslijst wordt gevuld door onderwerpen die de 
rekenkamercommissie zelf inbrengt. Maar ook aan de raad is de mogelijkheid geboden om onderzoeksonderwerpen in te 
brengen. De complete actuele groslijst is als bijlage bij dit onderzoeksprogramma opgenomen.

Hierbij wordt u het onderzoeksprogramma 2020 van de rekenkamercommissie ter kennisname aangeboden.

WERKWIJZE
Alvorens een onderzoek op te starten, wordt de onderzoeksopzet nader uitgewerkt in een Onderzoeksplan. Daarin wordt de
doelstelling van het onderzoek, de onderzoeksvragen, het normenkader en de globale planning nader uitgewerkt. Dit
Onderzoeksplan wordt aan de raad ter kennisname aangeboden.

Een onderzoek bestaat over het algemeen uit:
" Een documentanalyse, waarin wordt vastgesteld welke relevante (beleids)documenten er zijn vastgesteld, welke de beoogde 

doelen waren en wat daarvan is gerealiseerd;
" De daaruit verkregen informatie wordt verdiept middels interviews met verantwoordelijke ambtenaren en bestuurders en vaak 

ook met externe partners, die bij dat proces betrokken zijn;
- Eventueel kan, afhankelijk van het onderwerp, een tussentijdse terugkoppeling naar c.q. een werksessie met de raad worden 

gehouden;
- Het daaruit voortvloeiende conceptrapport wordt aan het college voorgelegd voor een feitencheck. Eventuele onjuiste 

constateringen kunnen dan nog worden gecorrigeerd;
" Het definitieve rapport met conclusies en aanbevelingen wordt dan aan de raad ter behandeling aangeboden.



KEUZE ONDERWERPEN

1. Stand van zaken Omgevingswet.

Toelichting:
Vooruitlopend op dit Onderzoeksprogramma is dit onderzoek 
reeds opgestart. Het is een gezamenlijk onderzoek met de 
gemeenten Best en Waalre, die samen met Veldhoven de 
invoering van de Omgevingswet hebben opgepakt.
Middels een eerdere brief zijn de colleges en raden van de 
deelnemende gemeenten reeds geïnformeerd over dit 
onderzoek.

Kernvraag in het onderzoek is: liggen de afzonderlijke 
gemeenten Best, Veldhoven en Waalre op schema ten 
aanzien van de minimale wettelijke eisen, waar op 1 januari 
2021 aan moet worden voldaan en liggen zij op schema ten 
aanzien van de eigen ambities zoals die geformuleerd zijn 
tot en met 31 december 2024?

In het onderzoek wordt daarnaast ingegaan op het 
realiteitsgehalte, de risico's en de rolverdeling raad-college- 
ambtelijke organisatie.

2. Duurzaamheid.

Toelichting:

Dit onderzoek stond al gepland voor het jaar 2019. Omdat 
naast het onderzoek Wonen in Veldhoven ook nog een 
regio-onderzoek naar ODZOB en een Doe-mee onderzoek 
naar Toezicht en handhaving openbare orde en veiligheid 
zijn opgestart, is dit onderwerp doorgeschoven naar 2020.

De rekenkamercommissie is van mening dat het thema 
Duurzaamheid de komende jaren hét thema zal worden op 
de politieke agenda's. Dit houdt ook in dat er een grote 
opdracht ligt richting de gemeenten.

Bij de coalitiebesprekingen is dit door de Veldhovense 
politieke partijen al onderkend door opname van een vijftal 
actiepunten in het coalitieprogramma 2018-2022. Het is 
daarom zinvol om een onderzoek in te stellen naar het 
beleid met betrekking tot dit onderwerp, de aanpak en de 
(beoogde) resultaten.

Omdat onderzoek 1 vroeg in het jaar door een externe onderzoeker wordt uitgevoerd is het wellicht mogelijk, dat in de 2e 
helft van 2020 nog een onderzoeksonderwerp wordt toegevoegd. Zo dat het geval is zal de raad daarover worden 
geïnformeerd.



BIJLAGE: GROSLIJST

NR ONDERWERP ONDERZOEKSFORMULERING

1 Verloop
bezuinigingsoperatie

Gevraagd is om terug te blikken op de bezuinigingsoperatie, die op basis van een besluit van november 2013 in 
gang is gezet. Daarbij is besloten om C 1.000.000^ te bezuinigen op 5 culturele instellingen.
Onderzoeksvragen:
* Hoe is deze C 1.000.000^ over de vijf instellingen verdeeld?
* Zijn de beoogde bezuinigingen ook daadwerkelijk en tot het volle bedrag gerealiseerd?
* Hoe zijn de processen verlopen? Is een en ander in nauw overleg en samenspraak met de betrokken

instellingen tot stand gekomen.
* Zijn er knelpunten ontstaan en, zo ja, welke? Heeft de opgelegde bezuiniging geleid tot het afstoten van 

bepaalde taken/voorzieningen door de betrokken instellingen?
* En hoe is e.e.a. dan opgelost?

2 Wonen in Veldhoven Rapport is opgesteld en aan de raad aangeboden.

3 Effecten beleid sociaal 
domein

Gevraagd wordt of het mogelijk is om de effecten van het lokale beleid op het terrein van het sociaal domein 
zichtbaar te maken. Daarbij worden de volgende deelgebieden van het sociaal domein genoemd.
* Hoeveel jongeren worden geholpen (Jeugdzorg)?
* Hoeveel mensen worden aan een baan geholpen. (Participatiewet)?
* Hoe kan men sturen op de kosten van Jeugdzorg?
* Is het efficiënt en effectief om met zoveel aanbieders te werken;
* Hoe hou je daar controle op?
* Werkt dit fraude in de hand?

4 Sociale kaart diverse 
wijken

Bedoeling van de vragende fractie is om na te gaan, wat er speelt in de wijken, welke netwerken zijn er actief 
e.d. Er is echter momenteel door het college een opdracht gegeven voor een evaluatie van wijkbeheer, dus 
momenteel nog geen actie voor de rekenkamercommissie.

5 Gescheiden
afvalinzameling

Men scheidt het afval keurig, maar uit steeds meer publicaties blijkt dat als je alles op een hoop zou gooien en 
dat later zou scheiden, dat zeer kostenbesparend werkt en ook nog beter zou zijn voor het milieu.

Dit s een urgent onderwerp dat in veel gemeenten speelt. maar hiervoor is zeer specifieke kennis vereist, 
waardoor wellicht uitbesteding van een dergelijk onderzoek zou moeten plaatsvinden.

6 Gemeenschappelijke
noemer
rekenkamerrapporten

Één fractie heeft gevraagd om eens na te gaan of men bij de rekenkameronderzoeken een gemeenschappelijke 
noemer c.q. een bepaald patroon kan herkennen. Dit zou aanleiding kunnen zijn om bepaalde beleidsvelden dan 
wel organisatieonderdelen nader onder de loep te nemen.

Daarvoor zou de rekenkamercommissie vervolg- c.q. doorwerkingsonderzoek moeten doen. Nadere concretisering 
zal in een latere fase moeten plaatsvinden.



VERVOLG GROSLIJST

NR ONDERWERP ONDERZOEKSFORMULERING

7 Duurzaamheid In het coalitieakkoord is een en ander opgenomen over duurzaamheid. Concreet wordt een vijftal actiepunten 
genoemd.
Onderzoeksvragen:
* Wat wordt verstaan onder het begrip duurzaamheid (Definitie)?
* Op welke wijze wordt in Veldhoven inhoud gegeven aan het begrip duurzaamheid?
* Welke doelen zijn er gesteld en is er samenhang en afstemming tussen deze doelen?
* Hoe is de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid georganiseerd?
* Welke interne en externe partijen zijn bij die uitvoering betrokken en zijn de rollen en verantwoordelijkheden 

duidelijk geformuleerd?
* Welke doelen zijn er gerealiseerd en welke niet? Wat is daarvan de reden?
* Welke knelpunten bestaan er bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid?
* Wat zijn de risico's en wat zijn de kritische succes factoren?

8 Maatschappelijk Vastgoed De gemeente beschikt over maatschappelijk onroerend goed. Veelal is daaraan ook een multifunctionele
bestemming gegeven. De vragen, die ten aanzien daarvan bestaan zijn:
Onderzoeksvraaen:
* Is er beleid geformuleerd ten aanzien van accommodaties ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen/ 

organisaties?
* Zo ja, welke doelen zijn daarbij met betrekking tot dat zogenaamde maatschappelijk vastgoed gesteld?
* Welke bijdrage levert dit maatschappelijk vastgoed aan het behalen van de maatschappelijke doelstellingen?
* Worden deze doelen in de praktijk gerealiseerd? Is de beoogde multifunctionaliteit in de praktijk gerealiseerd 

?
* Leidt dit tot handhaven c.q. afstoten van bepaalde accommodaties? En op grond van welke afwegingen 

wordt de keuze tot afstoten bepaald?
* Hoe staat het met het gebruik van die accommodaties? Hoe is de bezettingsgraad en wat zijn de financiële 

uitkomsten voor die accommodaties?
* Welke acties zijn er ondernomen om de bezettingsgraad en de financiële exploitatie te verbeteren?


