Het jaar van de rekenkamercommissie
Wat is de rekenkamercommissie?

Wat doet de rekenkamercommissie?

2020
Wie zit er in de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke

2 gepuliceerde onderzoeken

De mensen

commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij

‘Onderwijshuisvesting in helder perspectief’

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden en

zijn controlerende taak.

Conclusie: het bestaande Integraal Huisvestingsplan

2 (schaduw-)raadsleden. De rekenkamercommissie wordt

Onderwijs (IHP) was een goede aanzet tot sturing op

in haar werkzaamheden ondersteunt door een ambtelijk

het scholenbestand. Tegelijkertijd waren de financiële

secretaris.

• Is het beleid goed uitgevoerd?
• Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
• Is het geld goed besteed?

“De aanbevelingen uit de onderzoeken in 2020 zijn door
de gemeenteraad allemaal overgenomen. Dat is iets
om trots op te zijn. Tegelijk kan het altijd beter: zowel
in de concrete vraagstelling als in het proces tussen
commissie, raad en college. Ook daar is in 2020 aan
gewerkt.”

uitgangspunten niet houdbaar.

Drs. M.J.J. (Marjo) Gruisen, extern lid

Conclusie: de energieambities van de gemeente waren

Ir. A.J. (Arnoud) Janson, extern lid

helder en eenduidig geformuleerd. Bij het opstellen

Dr. Y. (Youssef) Boutachekourt, intern lid

van de ambitie is de haalbaarheid echter onvoldoende

M.W.T. (Mark) Ruitenbeek MSc, intern lid

onderbouwd. Ook is niet onderbouwd waarom deze

L. (Bertha) Achterberg, secretaris

ambitie beter is dan mogelijke alternatieven.

Hij nam de plaats in van Jeroen van Esseveld, die op 23

1 verkort onderzoek

De rekenkamercommissie kwam in 2020
16 keer in vergadering bijeen.

De stad in

Op 28 mei 2020 werd Youssef Boutachekourt door de
raad benoemd tot intern lid van de rekenkamercommissie.

Prof. dr. Jan Telgen, voorzitter

Vergaderingen

Prof. dr. J. (Jan) Telgen, extern lid (voorzitter)

‘Energie: van ambitie naar transitie’

april 2020 afscheid nam van de rekenkamercommissie.

Jongerenhuisvesting
Bevindingen: Veenendaal heeft geen specifiek beleid
gericht op huisvesting van jongeren; wel wordt

Financiën

incidenteel via flankerend beleid aandacht besteed aan

De rekenkamercommissie had voor haar werkzaamheden in

de woonsituatie van jongeren. Er zijn geen feitelijke

2020 een (onderzoeks-)budget van € 64.732,- beschikbaar.

gegevens over de behoefte aan jongerenhuisvesting.

Op 4 maart 2020 ging de rekenkamer-

Meer informatie

commissie op werkbezoek in Veenendaal

Wilt u meer informatie over de rekenkamercommissie
• Rondleiding ‘Veenendaal in historisch perspectief’,
met stadsgids Jaap Pilon
• Bezoek aan wijkinitiatieven,
onder leiding van wijkmanagers
• Gesprekken met de wijkmanagers

1 rekenkamerbrief

of afgeronde onderzoeken raadplegen?

Jaarstukken 2019

Ga naar veenendaal.nl/rekenkamercommissie

Deze brief bevat bevindingen van de
rekenkamercommissie over de opzet, uitwerking en
presentatie van het jaarverslag 2019 van de gemeente.
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