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Voorwoord
U heeft het onderzoeksplan 2019 van de
Rekenkamercommissie Veenendaal voor
zich. In dit onderzoeksplan geven wij een
overzicht van onze plannen voor dit jaar.

In 2019 willen we twee nieuwe onderzoeken opstarten. Vanuit meerdere raadsfracties zijn de beleidsonderwerpen als wenselijke
onderzoeksobjecten bij ons kenbaar gemaakt. De rekenkamercommissie is tot een selectie gekomen. Het betreft het gemeentelijk
Cultuurbeleid en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) in relatie tot de realisatie van de Integrale Kindcentra (IKC’s).
Verder heeft de rekenkamercommissie zich aangemeld voor deelname aan het Doe mee onderzoek van de Nederlandse Vereniging
van rekenkamers en rekenkamercommissies (NVRR). In de eerste helft van 2019 organiseert de NVRR samen met het College voor
de Rechten van de Mens een zogenoemd Doe mee-onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor personen
met een beperking. Gemeentelijke rekenkamers kunnen het beleid in hun gemeente opvragen en door de NVRR laten toetsen en
benchmarken. Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheid, waarbij we in staat worden gesteld om de situatie in Veenendaal
in kaart te laten brengen en te vergelijken met andere gemeenten.
De in 2018 met enkele andere rekenkamercommissies in de regio gestarte 2e fase van het rekenkameronderzoek naar
Regio FoodValley heeft een doorloop in 2019. Naar verwachting wordt het onderzoek afgerond net na het zomerreces.
De resultaten worden dan aan de raden van de vier deelnemende gemeenten gepresenteerd.
Namens de Rekenkamercommissie Veenendaal,

Gerd Tjerkstra
Voorzitter
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Lopend onderzoek
Regio Foodvalley
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerking
tussen de rekenkamer(commissie)s van Ede, Rhenen,
Veenendaal en Wageningen. De Rekenkamercommissie
Vallei en Veluwerand (waar de andere deelnemende
gemeenten van FoodValley onder vallen) neemt niet deel
aan dit onderzoek.
Aanleiding
De regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht
gemeenten. Het betreft de gemeenten Barneveld, Ede,
Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal
en Wageningen. In de regio wonen in totaal zo’n 345.000
inwoners. De acht gemeenten werken samen met het
bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek aan de ambitie van
de regio om in 2025 hét agrofoodcentrum van Europa te
zijn. Voor het samenwerkingsverband tussen de gemeenten
is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) in het leven
geroepen.
De GR wordt ondersteund door een regiokantoor.
Dit kantoor fungeert als een spin in het web. De gemeenten
leveren daarnaast ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren
van de regionale opgaven.
Onder de paraplu van de regio Foodvalley worden een
groot aantal projecten uitgevoerd. De projecten moeten
bijdragen aan de door de samenwerkingspartners, de
zogenaamde Triple Helix (overheid, bedrijfsleven en
onderwijs/onderzoek) omarmde opgaven, namelijk:

• het verbeteren van de kennisinteractie;
• het uitbouwen van global pipelines;
• het vergroten van de innovatiekracht;
• branding en marketing;
•	het versterken van de fysiek en sociaal-duurzame
leefomgeving.
Verder willen de in de GR deelnemende gemeenten
het woon-, werk- en leefklimaat in de regio Foodvalley
optimaliseren. De gemeenten hebben deze gezamenlijke
opgave uitgewerkt in werkprogramma’s.
De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Ede,
Rhenen, Veenendaal en Wageningen hebben in de
eerste helft van 2017 een vooronderzoek uitgevoerd
naar de regio Foodvalley Op basis van de bevindingen
uit het vooronderzoek hebben de bovengenoemde
rekenkamer(commissie)s besloten om een onderzoek uit
te voeren naar de regio Foodvalley. Daarnaast hebben
enkele raadsfracties dit onderwerp genoemd tijdens de
gesprekken die de rekenkamer(commissie)s periodiek met
de fracties voeren.
Doelstelling
De rekenkamer(commissie)s willen met het onderzoek naar
de regio Foodvalley nagaan:
•	hoe de governancestructuur van het samenwerkings
verband er uitziet;
• welke doelen de regio nastreeft;
•	welke intergemeentelijke en Triple Helix projecten

de regio uitvoert en welke kosten en gemeentelijke
bijdragen hiermee zijn gemoeid;
•	welke resultaten de regio bij de onderzochte projecten
- in relatie tot de gestelde doelen - heeft behaald en
welke kosten hiermee zijn gemoeid;
•	of de gemeenteraden van de aan de GR deelnemende
gemeenten over de (voortgang van de) te bereiken
doelen en resultaten voldoende worden geïnformeerd.
Vraagstelling
De centrale vraagstelling luidt: Hebben de in de GR
deelnemende gemeenteraden voldoende inzicht in de
(voortgang van) de bereikte / te bereiken maatschappelijke
doelen en resultaten, en de hiermee gemoeide kosten en
baten, van het samenwerkingsverband Foodvalley?
Planning
Het onderzoek naar de regio Foodvalley verloopt in twee
fasen: een inventariserende en een verdiepende fase.
De inventariserende fase van het onderzoek, waarbij de
rekenkamer(commissie)s een keuze om enkele projecten
nader te onderzoeken is in 2018 afgerond. De tweede fase
van het onderzoek wordt nu uitgevoerd. Naar verwachting
wordt het onderzoek afgerond en gepubliceerd in
september 2019. De resultaten worden dan aan de raden
van de vier deelnemende gemeenten gepresenteerd.
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Nieuw onderzoek in 2019
In 2019 zijn we voornemens om twee nieuwe
onderzoeken te starten. Deze onderzoeken
richten zich op de thema’s ‘Culturbeleid’ en
het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
(IHP) in relatie tot de realisatie van Integrale
Kindcentra (IKC’s)’.

Cultuurbeleid
Aanleiding
Op 18 mei 2017 heeft de raad de Cultuurvisie 2018-2021
vastgesteld. De inhoudelijke en financiële kaders zijn
vastgesteld voor een periode van 4 jaar. De cultuurvisie is
opgesteld vanuit het traject van co-creatie. Dit was een
nieuwe vorm van kaderstellende beleidsontwikkeling op dit
gebied. Voor deze vorm is gekozen omdat de raadsfracties
in 2016 hebben aangegeven geen herijking van de vorige
nota te wensen maar een heel nieuwe cultuurvisie.
Er zijn ambities beschreven en gedurende de looptijd
wordt ingezet op de volgende vier hoofddoelstellingen:
1.	Bevorderen van een levendig cultureel klimaat door het
bundelen van krachten.
2.	Scheppen van een meer duidelijke relatie tussen het
culturele aanbod en de vraag van het (potentiële)
publiek.
3.	Verder versterken van de aandacht voor cultuureducatie
en talentontwikkeling voor kinderen en jongeren.
4. Meer ruimte creëren voor innovatie en dwarsverbanden.
Bij de behandeling van de Programmabegroting 20192022 is in de raad gedebatteerd over het cultuurbeleid in
relatie tot de daaruit voortvloeiende subsidiestromen. In
2019 is voor de uitvoering van het cultuurbeleid bijna € 4,5
miljoen in de begroting opgenomen. Het overgrote deel
hiervan gaat naar de instellingen: Bibliotheek/Kunstuitleen/
Volwasseneneducatie, Theater de Lampegiet, en Muziek- en
dansonderwijs.

Doelstelling
De rekenkamercommissie wil de doeltreffendheid en
doelmatigheid van het cultuurbeleid onderzoeken.
Hoofdvraag
Is de cultuurvisie richtinggevend voor de college en
de culturele instellingen om de hoofddoelstellingen te
behalen? Zijn er al verbeterpunten te benoemen?
Planning
De rekenkamercommissie streeft er naar om dit onderzoek
in de maand mei van 2019 te starten.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs in relatie tot
de realisatie van Integrale Kindcentra (IKC’s)
Aanleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor de (ver)nieuwbouw
van het primair en het voortgezet onderwijs. Deze verant
woordelijkheid wordt ingevuld op basis van het Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs. De raad heeft op 28 mei 2015
het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 (IHP)
vastgesteld.
De centrale visie op onderwijshuisvesting is daarbij als volgt:
In het IHP 2015-2020 is de keuze gemaakt om niet verder
te investeren in oude scholen, maar om, samen met
de verschillende schoolbesturen, te werken aan een
fasegewijze vernieuwing. Hierbij worden in beginsel geen
solitaire scholen meer gerealiseerd, maar voorzieningen
die invulling geven aan het onderwijskundige streven om
voorzieningen te realiseren die bruikbaar zijn voor een
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doorlopende leerlijn (0-12 jaar). Met deze vernieuwing
wordt ook het kader gerealiseerd om leegstand in
schoolgebouwen, met name in de oudere wijken van
Veenendaal, te beperken. Het IHP geeft kaders voor
het realiseren van Integraal Kind Centra’s (IKC’s).
De concentratie van schoollocaties geeft de mogelijkheid
om in samenwerking met de scholen en eventueel andere
(commerciële) partijen vorm en inhoud te geven aan
de IKC’s. Met het IHP is een weg ingeslagen waarin de
komende 40 jaar wordt gewerkt aan een verjonging
van het scholenbestand. In het IHP 2015-2020 zijn de
middelen gereserveerd voor de aanpak van de eerste jaren
tot 2019. Voor de jaren na 2020 (buiten de looptijd van
dit IHP) worden de financiën vastgelegd in de komende
programmabegrotingen.
De realisatie van het eerste Integraal Kind Centrum (IKC)
is in ontwikkeling en wel in Veenendaal-west. De raad
heeft daartoe in de vergadering van 22 november 2018
een aanvullend krediet voor de realisatie beschikbaar
gesteld. In de raadskalender 2019 is door het college een
heroverweging van de bij het IHP opgenomen Uitvoerings
agenda aangekondigd voor de maand juni 2019.
De aanleiding daarvoor vormen o.a. de gestegen kosten
bij het IKC West. Een eventuele landelijke ontwikkeling
wordt daarin meegenomen. Het opnieuw kijken naar het
IHP gebeurt in overleg met het onderwijsveld.
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Planning
De rekenkamercommissie streeft ernaar om dit onderzoek
halverwege 2019 op te starten.

Doe mee onderzoek (NVRR)
De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft zich aangemeld
voor deelname aan het zogeheten ‘Doe mee onderzoek’
van de Nederlandse Vereniging van rekenkamers en
rekenkamercommissies (NVRR). In de eerste helft van
2019 organiseert de NVRR samen met het College voor de
Rechten van de Mens een ‘Doe mee-onderzoek’ naar de
toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor personen
met een beperking. Gemeentelijke rekenkamers kunnen het
beleid in hun gemeente opvragen en door de NVRR laten
toetsen en benchmarken. De deelname stelt ons in staat om
de situatie in Veenendaal in kaart te (laten) brengen en te
kunnen vergelijken met andere deelnemende gemeenten.
Het College voor de Rechten van de Mens gebruikt de
samengevoegde bevindingen voor zijn rol als landelijk
toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag
Handicap.
Planning
In mei-juni 2019 vindt de analyse plaats van de
gemeentelijke beleidsdocumenten. Medio juli 2019 is de
presentatie gepland van de landelijke resultaten door de
NVRR en het college voor de Rechten van de Mens.

Doelstelling
De concrete doelstelling voor het onderzoek wordt in de
loop van dit jaar nader bepaald.
Conceptvraagstelling
De onderzoeksvragen worden bepaald na de concretisering
van de doelstelling van het onderzoek.
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Overige activiteiten
Rekenkamerbrieven
Naast het publiceren van onderzoeken, heeft de rekenkamer
commissie de afgelopen jaren ook diverse rekenkamer
brieven aan de raad gestuurd. Ook in 2019 heeft de
rekenkamercommissie het voornemen rekenkamerbrieven aan
de raad te richten. De onderwerpen worden geselecteerd op
basis van de actualiteit, naar aanleiding van de ronde langs de
fracties en op basis van de raads- en commissiekalender.

Verkort rekenkameronderzoek of quickscan
Het komt voor dat vanuit raadsfracties aandacht wordt
gevraagd voor een onderwerp op de raadskalender,
maar dat de doorlooptijd voor het uitvoeren van een
fundamenteel rekenkameronderzoek niet beschikbaar is.
De rekenkamercommissie kan er in dat geval voor kiezen
de nog beschikbare periode te benutten voor een
verkort rekenkameronderzoek. In 2018 is dit voor de
eerste keer toegepast.
-	Het verkorte onderzoek kan de raad bijvoorbeeld inzicht
geven in het proces van het tot stand komen van beleid
en de wijze waarop de raad zijn kaderstellende en
controlerende rol kan uitoefenen. Essentieel is dat de
rekenkamercommissie een planning hanteert waarbij
het onderzoeksresultaat tijdig beschikbaar is voordat
het raadsvoorstel in de raad/raadscommissie wordt
behandeld. Dit betekent dat de onderzoeksprocedure
aanzienlijk wordt verkort. Het verkorte onderzoek
kent geen fase van bestuurlijk wederhoor en zal niet
worden voorzien van aanbevelingen; wel conclusies.
1
2

Verkort rekenkameronderzoek vraagt om zeer goede
communicatie (uitleg) richting raad, college, ambtelijke
organisatie en pers.

Deskundigheidsbevordering en kennisdeling
In het kader van deskundigheidsbevordering wordt actief
contact gezocht met andere rekenkamer(commissie)s. In 2019
zullen de verschillende rekenkamer(commissie)s uit de regio
samen komen voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook gesproken over de
wijze waarop de rekenkamer(commissie)s elkaar kunnen
versterken. Het onderzoek naar de Regio FoodValley wordt in
samenwerking met een deel van deze rekenkamer(commissie)
s uitgevoerd.
Ook nemen wij deel aan het jaarcongres van de NVRR1 en
andere relevante bijeenkomsten die de NVRR organiseert.

Communicatie
De website van de rekenkamercommissie2 bevat publicaties
van de uitgebrachte rapporten, informatie over het
lopende onderzoek naar de regio FoodValley en overige
zaken met betrekking tot de rekenkamercommissie. De
rekenkamercommissie publiceert jaarlijks haar onderzoeksplan
en jaarverslag. Na bekendmaking aan de raad wordt dit onder
meer via de website van de rekenkamercommissie en de lokale
pers bekend gemaakt. Per specifiek onderzoek wordt daarnaast
vastgesteld op welke wijze er wordt gecommuniceerd, met
wie en op welke momenten. In elk geval wordt bij de start- en
afronding van het onderzoek een persbericht uitgebracht en

wordt het rapport gepubliceerd zowel op de eigen website als
die van de NVRR.

Optimalisatie onderzoeksproces en functioneren
In december 2017 is het rapport ‘Functioneren en door
werking van de rekenkamercommissie van Veenendaal’
gepubliceerd. Het rapport maakt inzichtelijk op welke wijze
rekenkameronderzoek doorwerkt op bestuurlijk niveau en
in de ambtelijke organisatie. Ook het functioneren van de
rekenkamercommissie is onderzocht. De aanbevelingen in
het rapport zijn gericht aan de rekenkamercommissie.
Door middel van een raadsbesluit op 22 februari 2018 heeft de
raad de rekenkamercommissie een viertal aanbevelingen op
te pakken. De rekenkamercommissie heeft hieraan invulling
gegeven door de verschillende fasen van het onderzoeksproces
tegen het licht te houden en daarmee het functioneren van
de commissie te kunnen versterken. In het Jaarverslag 2018
leest u op welke manier de rekenkamercommissie al invulling
geeft aan aanpassing daarvan. De rekenkamercommissie
is zich bewust van haar rol en positie bij de ondersteuning
van de controlerende rol van de raad. Ook in 2019 zal
de rekenkamercommissie werken aan verfijning van het
onderzoeksproces, waarbij de aandacht voor persoonlijk
contact zowel in- als extern en het creëren van interactie in
de verschillende fasen van rekenkameronderzoek
enerzijds kunnen bijdragen aan de zichtbaarheid van de
rekenkamercommissie en het vergroten van de betrokkenheid
tussen de onderscheidenlijke gremia en anderzijds als
bijkomend voordeel er winst kan ontstaan in tijd en planning.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies: https://www.nvrr.nl/
https://gemeenteraad.veenendaal.nl/rapporten-rekenkamercommissie
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Werkwijze
Verzamelen van onderzoeksonderwerpen

Hoor en wederhoor

Om tot onderwerpen te komen verzamelt de rekenkamer
commissie suggesties van inwoners, ondernemers,
gemeentelijke adviesraden, de gemeentelijke organisatie en
natuurlijk van raadsleden. Jaarlijks maakt de rekenkamer
commissie een ronde langs de fracties. Het fractiebezoek
dient, naast het ophalen van onderwerpen, ook als
moment om het rekenkamerwerk van het afgelopen jaar
te evalueren.

Het onderzoeksbureau stelt een nota van bevindingen op.
Wanneer de nota van bevindingen is afgerond, wordt deze
ter verificatie voorgelegd aan de ambtelijke organisatie.
Dit wordt ook wel het ambtelijk hoor en wederhoor
genoemd. De fase van ambtelijk wederhoor vindt plaats
in de vorm van een gesprek tussen de onderzoekers, de
rekenkamercommissie en de relevante vertegenwoordigers
c.q. medewerkers van de gemeentelijke organisatie.
In 2018 is een pilot met deze werkvorm uitgevoerd.
Geconcludeerd is dat een dergelijk gesprek meer
mogelijkheden biedt voor verduidelijking van bevindingen
en de daarbij gekozen formuleringen enerzijds en de
opvattingen en reacties daarop vanuit de organisatie
anderzijds. Duiding en evt. correctie onderdelen gebeurt
tijdens de bijeenkomst. Bijkomend voordeel is dat de
doorloop van het rekenkameronderzoek hierdoor wordt
versneld. Tot slot worden conclusies en aanbevelingen
geformuleerd en het rapport afgerond. Dit definitieve
rapport wordt voor bestuurlijk hoor en wederhoor
voorgelegd aan het college van B&W. Het college van B&W
stuurt de bestuurlijke reactie aan de rekenkamercommissie.

Start
Wanneer de onderzoeksonderwerpen zijn bepaald, kan
worden gestart met een vooronderzoek. Op basis van het
vooronderzoek bepaalt de rekenkamercommissie of wordt
gestart met het onderzoek. De onderzoeken worden in de
regel uitbesteed aan externe onderzoeksbureaus. Bij het
uitnodigen van de onderzoeksbureaus wordt gelet op de
kennis en ervaring van bureaus met het te onderzoeken
onderwerp. De keuze voor een onderzoeksbureau maakt de
rekenkamercommissie aan de hand van een selectie van het
onderzoeksbureau en offertebespreking.

Uitvoering
Aan de uitvoering van het onderzoek nemen wij deel.
De wijze waarop dit gebeurt, vindt in overleg plaats met het
externe bureau. Het kan gaan om het bijwonen en afnemen
van interviews, het bijwonen van informatiebijeenkomsten
en het aanleveren van documenten. Voor alle onderzoeken
geldt dat deze worden uitgevoerd conform het vastgestelde
onderzoeksprotocol3 van de rekenkamercommissie.
3

tijdens een beeldvormende vergadering van de raad de
onderzoeksresultaten presenteren.

Openbaarmaking
Het onderzoeksrapport wordt gezamenlijk met de
bestuurlijke reactie openbaar gemaakt en aangeboden
aan de leden van de gemeenteraad. Daarnaast wordt
het rapport aangeboden aan het college van B&W, de
gemeentelijke adviesraden en alle andere betrokkenen.
Indien geagendeerd zal de rekenkamercommissie

Het onderzoeksprotocol vindt u hier.
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Kosten
Het beschikbare budget en de begrootte kosten voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie in 2019 worden in
onderstaande tabel weergegeven.

Begroting rekenkamercommissie Veenendaal 2019
Totale budget

€ 63.897,00

Uitgaven
Vergoedingen commissieleden
Onderzoekskosten
Deskundigheidsbevordering

€ 12.144,00
€ 42.588,00
€ 1.745,00

Communicatie

€ 2.189,00

Diverse kosten

€ 5.231,00
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Bijlage
Publicatie

Titel rapport

Toelichting

2019

Effectiviteit Woonbeleid Veenendaal

Onderzoek naar de effectiviteit van het Woonbeleid Veenendaal

2018

Totstandkoming van het Integraal VeiligheidsPlan (IVP) 2019-2022

Verkort onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het Integraal
Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022

2018

Meldingen, klachten en bezwaren

Onderzoek naar de inrichting en uitvoering van het beleid

2017

Functioneren en doorwerking van de rekenkamercommissie van Veenendaal

Onderzoek naar de doorwerking van drie eerder uitgevoerde rekenkamer
onderzoeken en het functioneren van de Rekenkamercommissie Veenendaal

2017

Rekenkameronderzoek effectiviteit re-integratietrajecten

Kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van re-integratietrajecten van mensen
in de bijstand in Veenendaal en Rhenen

2017

ICT-Centrum Veenendaal

Onderzoek naar de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente
Veenendaal om zich binnen de regio FoodValley te profileren als ICT-Centrum

2016

Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid

Onderzoek naar beleidsvorming, uitvoeringsprocessen en informatie binnen het
re-integratiebeleid van de gemeente Veenendaal

2015

Een goed begin is de halve aanbesteding

Onderzoek naar de aanbesteding van het welzijnswerk in de gemeente
Veenendaal

2015

Sturing op het sociaal domein

Onderzoek naar de sturing, monitoring en informatievoorziening over de
decentralisaties aan de gemeenteraad van Veenendaal

2014

Samen werkt door sturing

Onderzoek naar de samenwerkingsverbanden van de gemeente Veenendaal

2014

Grondexploitaties expliciet?

Onderzoek naar de grondexploitaties van de gemeente Veenendaal

2013

Klaar voor de start?

Onderzoek naar de drie decentralisaties

2013

Subsidiebeleid, een fluitje van een cent?

Onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Veenendaal

2012

De toekomst van Veenendaal

Onderzoek naar de Strategische Visie 2025

2012

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in de kinderschoenen

Onderzoek naar de invoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin
in Veenendaal

2012

Vervoer voor iedereen?

Onderzoek naar de kwaliteit en klanttevredenheid van de Regiotaxi
in Veenendaal
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Publicatie

Titel rapport

Toelichting

2011

Digitaal Veenendaal

Onderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente Veenendaal

2011

Veenendaal Veilig?

Onderzoek naar het veiligheidsbeleid in Veenendaal

2011

Rekenen met risico’s

Onderzoek naar risicomanagement in de gemeente Veenendaal

2010

Melden doet gelden

Onderzoek naar de afhandeling van meldingen

2009

Bouwsteen voor de toekomst

Onderzoek naar het vastgoedbeleid

2009

Van rapport naar resultaat

Evaluatie van de doorwerking van aanbevelingen uit zeven onderzoeken van de
rekenkamercommissie Veenendaal

2009

Brouwerspoort getoetst

Onderzoek naar het centrumproject Brouwerspoort

2008

Jeugdbeleid uit de puberteit

Onderzoek naar het jeugdbeleid in Veenendaal

2007

De Vallei, zwembad voor en van elke Veenendaler?

Onderzoek naar burgerparticipatie bij de totstandkoming van het nieuwe
zwembad in Veenendaal

2007

Een klap van de molen?

Onderzoek naar molen “De Vriendschap” in Veenendaal

2007

IW4-bedrijven

Onderzoek naar de sociale werkvoorziening in de gemeente Veenendaal

2007

Een schot in de roos

Onderzoek naar de aankoop en exploitatie van de Rozenbottel

2006

Op de “kleintjes” letten

Quickscan naar de inkoopsituatie in de gemeente Veenendaal

2006

Het beleids- en beheersinstrumentarium in de gemeente Veenendaal

Onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe beleids- en
beheersinstrumentarium

2006

Een dienst bewezen?

Onderzoek naar de verbouwing van de centrale hal in het gemeentehuis
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De rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal
bestaat uit twee interne leden en drie externe leden
en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Voorzitter:

ir. G.L. (Gerd) Tjerkstra

Externe leden:
		

drs. T. (Tamara) Mulders
drs. M. (Marjo) Gruisen

Interne leden:
		

J. (Jeroen) van Esseveld
M.W.T. (Mark) Ruitenbeek

Secretaris:		
L. (Bertha) Achterberg
				
Postadres:		
Rekenkamercommissie Veenendaal
		
Postbus 1100
		
3900 BC Veenendaal
Telefoon:		

(0318) 538256

E-mail:		

rekenkamercommissie@veenendaal.nl

Website:		https://gemeenteraad.veenendaal.nl/
wat-is-de-rekenkamercommissie

