Aan de gemeenteraad van Beuningen

Maastricht, 8 oktober 2018

Betreft: Agenda Rekenkamer 2018 en begin 2019

Geachte raadsleden,
Zoals u misschien weet, lever ik als rekenkamerdirecteur jaarlijks twee brieven of andere
producten aan de gemeenteraad, ter ondersteuning van uw controlerende en
kaderstellende rol.
Voor de komende tijd heb ik mijn voornemens op een rijtje gezet. Zoals u van mij gewend
bent, voeg ik daaraan toe dat ik altijd open sta voor andere ideeën of suggesties uit de raad.
Met het oog daarop, en ook om kennis te maken met de nieuwe raadsleden, wil ik op korte
termijn een rondje langs de fracties maken. In overleg met de griffie zou ik willen
voorstellen dat ik tijdens uw fractievergaderingen kort - laten we zeggen 45 minuten
maximaal - bij u langs kom. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij zou willen ontvangen.
Voor de komende maanden heb ik de volgende voornemens:
1. Vervolg gezamenlijk onderzoek rekenkamer(commissie)s Rijk van Nijmegen naar
Veilig Thuis
In mei van dit jaar heb ik twee presentaties gehouden in de commissie Samenleving en de
commissie FAZ over de opbrengsten van dit onderzoek. Het raadsvoorstel met de
aanbevelingen staat deze maand op de raadsagenda, begrijp ik.
Het intensieve onderzoekstraject met 6 rekenkamer(commissie)s in de regio was nieuw voor
ons én voor de betreffende gemeenten. De rekenkamer(commissie)s evalueren binnenkort
het onderzoek, gericht op de lessen en ervaringen van deze samenwerking. Ik zal u daarover
zo spoedig mogelijk berichten.
Daarnaast heb ik mij beschikbaar gesteld voor advies en ondersteuning aan de
raadswerkgroep, bestaande uit de raadsleden Eric van Ewijk, Paul te Haaf en Sijmen Versluis,
die met enkele aanbevelingen ten aanzien van de informatievoorziening over
gemeenschappelijke regelingen aan de slag is gegaan.
2. Digitale archivering en informatiebeheer
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Duurzaam informatiebeheer is een actueel thema. Alle overheden worstelen ermee in een
tijd waarin de informatiehuishouding van overheden sterk in beweging is. Zo wordt er
volgens onderzoekers en adviesraden stelstelmatig te weinig en te laat nagedacht over de
consequenties voor het informatiebeheer van de toenemende ketensamenwerking en de
bestuurlijke samenwerking tussen overheden onderling. Dit is een bij politici
ondergewaardeerd onderwerp, maar het is van groot belang voor een goed werkend en
transparant bestuur. Het heeft hele praktische consequenties, als het er bijvoorbeeld toe
leidt dat burgers en bedrijven, maar ook raadsleden, bestuurders en ambtenaren, niet in
staat zijn om actuele beleidsdocumenten van hun eigen gemeente te verkrijgen.
Mijn voornemen is om nog dit jaar een quick scan te gaan maken van de stand van zaken in
de gemeente op dit dossier en voor de raad te schetsen of extra inspanningen nodig zijn. Ik
wil me daarvoor baseren op het beschikbare materiaal, dat wil zeggen gemeentelijke notities
en rapportages, en op enkele gesprekken met de portefeuillehouder en ambtelijke
gesprekspartners.
3. Werkbedrijf en de MGR
Het Werkbedrijf is de eerste en belangrijkste module van de Modulaire Gemeenschappelijke
Regeling Rijk van Nijmegen. De beleidsmatige en financiële uitdagingen voor het Werkbedrijf
zijn aanzienlijk. Voor Beuningen is er zorg over het achterblijvende aantal mensen dat
uitstroomt naar werk. Daarnaast is de governancestructuur van de MGR nieuw voor de
samenwerking in de regio. Bovendien heeft het regionale rekenkameronderzoek naar Veilig
Thuis lessen en aanbevelingen opgeleverd die mogelijk ook relevant zijn voor de controle op
het Werkbedrijf.
Al deze aspecten kunnen een interessante invalshoek voor een nieuw regionaal
rekenkameronderzoek opleveren. Hierover ga ik de komende tijd overleggen met de
collega’s van de rekenkamer(commissie)s in de regio. Mocht het leiden tot een concreet
voorstel, dan kom ik daarmee bij u terug.
4. Vervolg monitoringsonderzoek sociaal domein met de Algemene Rekenkamer
Tot slot wil ik nog eenmaal terugkomen op het monitoringsonderzoek sociaal domein.
In september 2017 zijn de projectleider van de Algemene Rekenkamer en ik voor een
gezamenlijke slotpresentatie bij de commissie Samenleving geweest. Als
rekenkamerdirecteur van Beuningen heb ik in mijn deel van de presentatie de nadruk gelegd
op de lessen die de Beuningse gemeenteraad uit de afgelopen drie jaar kan trekken. Die
lessen betreffen kort samengevat:
1. Kaderstellende rol actief oppakken
2. Actief informatiepositie bepalen: wat kan en wil de raad bijv. doen met
voortgangsrapportages, benchmarks, tevredenheidsonderzoeken?
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3. Zelf op zoek te gaan naar informatie ‘buiten de deur’ ten behoeve van de
controlerende rol.
In de bespreking met de commissie Samenleving tijdens die vergadering heb ik aangeboden
om in overleg met de commissie en de griffie een voorstel te ontwikkelen voor met name
het 3e punt. Dit voorstel is besproken in de Agendacommissie, maar vooralsnog even
‘geparkeerd’. Ik ben hiertoe nog steeds bereid. Misschien is het een nuttig initiatief om dit
met de nieuwe raad en raadscommissie weer op te pakken. Dat zou de vorm van een soort
hoorzitting met aanbieders en eventueel ook cliënten kunnen krijgen; of de fracties daaraan
behoefte hebben, en welke mogelijkheden er zijn, zou onderwerp voor nadere bespreking
zijn natuurlijk.

Met vriendelijke groet,

Klaartje Peters
Directeur Rekenkamer Beuningen
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