
Het jaar 2022 
van Rekenkamercommissie Veenendaal

Rekenkameronderzoek 
  Kostenbeheersing Jeugdhulp 

De gemeente Veenendaal geeft veel geld uit aan jeugdhulp. 
De mogelijkheden voor kostenbeheersing zijn nagenoeg 
allemaal in beeld en benut. Wel is (binnen de kaders van  
de wet) aandacht nodig voor taakafbakening van de 
gemeente en die van de ouders.

Rekenkamerbrieven
  Groenbeleid 

De gemeente heeft haar groenbeleid op orde, maar de 
vindbaarheid en toepasbaarheid van het beleid en de regels 
voor de inwoners is niet optimaal.

  Burgerparticipatie en de rol van de raad 
De rekenkamercommissie constateert vijf handvatten voor 
meer zicht en sturing op burgerparticipatie. Deze kunnen in 
beleid en uitvoering worden geïmplementeerd.

Zo werken we
•  Jaarlijkse gesprek met raadsfracties over 

onderzoeksonderwerpen
•  RKC kiest onderwerp en maakt 

onderzoeksopzet
•  RKC huurt onderzoeksbureau in en begeleidt  

het onderzoek
•   Uitvoering onderzoek: startbijeenkomst 

met raadsleden en ambtelijke organisatie, 
documentstudie, interviews, ambtelijk- en 
bestuurlijk wederhoor

•  RKC formuleert conclusies en aanbevelingen 
op basis van het onderzoek

•  Raad besluit over de aanbevelingen van de RKC

Financiën
De RKC heeft aan de uitvoering van haar
werkzaamheden € 38.000,- besteed. Voor een 
‘lopend’ onderzoek is € 17.000,- gereserveerd.

De Rekenkamercommissie Veenendaal
De RKC bestaat uit drie externe leden: Jan Telgen (voorzitter), Marjo Gruisen en Arnoud Janson.  
Ook zijn er twee interne (raads-)leden: Roelof Mulder en Hans van de Braak. Bertha Achterberg is secretaris.  
Voor meer informatie over het werk van de RKC: veenendaal.nl/rekenkamercommissie 

De Rekenkamercommissie Veenendaal (RKC) doet onafhankelijk onderzoek naar de 
doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het beleid. Zo krijgen  
gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er  
terechtkomt van alle plannen. De RKC luistert voor het bepalen van onderzoeksonderwerpen 
naar raadsfracties, adviesraden en inwoners. De RKC beslist zelf wat zij onderzoekt.  
De RKC doet gemiddeld twee onderzoeken per jaar en schrijft rekenkamerbrieven 
als advies aan de raad.

Welke 
ontwikkelingen 

komen op de 
gemeente af?

Zijn er 
alternatieven? 

Met welke kansen 
en risico’s?

Wat heeft het 
gekost, en heeft 
het voldoende 
opgeleverd?

Aan welke 
knoppen kan  

de raad draaien? Doen raad en 
college de goede 
dingen en doen 

zij die goed?


