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1. Inleiding

Hierbij treft u het Werkprogramma aan van de Rekenkamercommissie Apeldoorn (hierna te 

noemen RKC) aan. Normaliter zullen we het Werkprogramma voorafgaande aan een nieuwe 

jaar aanbieden, in dit geval hebben wij ermee gewacht totdat de nieuwe voorzitter aantrad. 

In de raadsvergadering van 16 januari jongstleden is mevrouw drs. K. (Karin) Meijer beëdigd 

tot nieuwe voorzitter. 

In dit Werkprogramma nemen wij de lezer graag mee in de wijze waarop het 

Werkprogramma 2020 tot stand is gekomen. Allereerst beschrijven we het proces van het 

verzamelen van onderwerpen (resulterende in een zogenaamde groslijst). Vervolgens gaan 

wij in op de weging daarvan door de RKC gemaakt in haar vergadering van 6 februari 2020. 

We geven aan welke onderwerpen wij op de zogenaamde shortlist (de meest kansrijke 

onderwerpen) hebben geplaatst en sluiten af met een korte uitwerking van de onderzoeken 

die de RKC  in het voorjaar in onderzoek  wil nemen. We houden ons overigens hierbij 

vanwege de Corona-crisis aan de RIVM-maatregelen en gaan – in goed overleg met de 

gemeente- bepalen wanneer en in welke vorm onze onderzoeken het beste kunnen worden 

gestart. In haar vergadering later dit jaar neemt de RKC een besluit of er (financiële) ruimte 

is voor het opstarten van een nieuw onderzoek.

Missie Rekenkamercommissie Apeldoorn

De Rekenkamercommissie ziet het als haar missie in het belang van de 

inwoners van Apeldoorn zichtbaar te maken waar de gemeente Apeldoorn 

haar geld aan besteedt, wat er van die bestedingen terecht komt in de zin 

van resultaat en maatschappelijke effecten en hoe dat zich verhoudt tot 

het beleid dat de gemeenteraad heeft geformuleerd. 

De Rekenkamercommissie wil met haar rapporten leer- en 

verbeterprocessen stimuleren en aanbevelingen doen waardoor de 

gemeente Apeldoorn in het belang van de inwoners effectiever en 

efficiënter kan werken.

De commissie ziet communicatie van onderzoeksresultaten als een 

belangrijk middel om de inwoners beter inzicht te geven in het werk van de 

gemeente. 
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2. Verzamelen van onderzoeks-

onderwerpen (groslijst)
De RKC heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Dit betekent dat wij zelf 

bepalen welke onderwerpen worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt ingericht. De 

gemeenteraad kan de RKC verzoeken om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Wij 

beslissen of aan dit verzoek wordt voldaan (art. 6 Verordening).

Wij laten ons bij onze keuze van onderwerpen niet alleen leiden door verzoeken van de raad, 

maar houden ook zelf bij wat er speelt binnen de gemeente. Hiervoor maakt de RKC onder 

meer gebruik van officiële stukken zoals raadsstukken, commissiestukken, de 

programmabegroting en jaarstukken. 

Niet alle onderwerpen lenen zich voor een uitgebreid rekenkameronderzoek. Per onderwerp 

bepalen we of een volledig onderzoek voor de hand ligt of dat  we bijvoorbeeld kiezen voor 

een verkenning, feitenrelaas of korte analyse. Doorgaans brengen wij onze resultaten uit in 

de vorm van een rapport, maar een brief aan de gemeenteraad met de belangrijkste 

resultaten is ook een optie. 

Hieronder treft u de groslijst aan met de door de raadsfracties aangedragen onderwerpen.

Tabel 1: Groslijst onderzoeksonderwerpen
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Beleidsterrein Onderwerp Indiener

Jeugd, Zorg en Welzijn Accountantskosten binnen de jeugdzorg PvdA

Effectiviteit jeugdzorg/WMO PvdA

Gevolgen extramuralisering GGZ voor de 

gemeente

PvdA

Kostenbewustzijn jeugdzorg/WMO VVD

Structurele tekorten Jeugdzorg D66

Thuiszitters / schoolverzuim D66, PvdA

PGB ChristenUnie

Mobiliteit Verkeersveiligheid SGP

Wonen Gevolgen van inbreiding VVD

Ontwikkeling lasten voor wonen en niet-wonen CDA

Woningmarkt i.c.m. zorgbeleid ChristenUnie

Stedendriehoek/Cleantech regio Samenwerken in de regio VVD

Publieke Dienstverlening AVG Gemeente-

Belangen

Handhaving Groei&Toekomst

Activering en inkomen Bereikbaarheid werkende armen ChristenUnie

Financiën Doorlichten reserves en voorzieningen VVD

Afval en Milieu Duurzaamheid ChristenUnie



3. Weging van onderwerpen

De RKC is verheugd over het aantal onderwerpen dat zij heeft ontvangen van de fracties. 

Tegelijkertijd kunnen niet alle onderwerpen in onderzoek worden genomen.

De RKC heeft in 2020 een budget van 80.000 euro beschikbaar voor onderzoeken en 

15.000 euro voor overige kosten zoals een externe voorzitter en het notuleren van 

vergaderingen. Van het onderzoeksbudget worden de kosten voor de uitvoering van de 

onderzoeken betaald. De RKC voert de onderzoeken in de regel niet zelf uit, maar huurt 

hiervoor onderzoeksbureaus in. Alleen het onderzoek naar de jaarstukken voeren zij tot op 

heden in eigen beheer uit. 

Alle onderwerpen die de RKC heeft ontvangen van de raadsfracties zijn besproken. Daarbij 

hanteren we de volgende criteria:  

• maatschappelijk belang en burgerperspectief

• gerede twijfel over de doeltreffendheid, over de doelmatigheid of over de 

rechtmatigheid van het beleid en de uitvoering door de gemeente

• financieel belang en mogelijke risico’s

• spreiding over de beleidsterreinen

• toegevoegde waarde en praktische uitvoerbaarheid

De 17 aangedragen onderwerpen zijn door de RKC gewogen aan de hand van de criteria en 

dit heeft geleid tot de volgende top drie van onderzoeken die wij voor de zomer willen 

oppakken:

- Evenementenbeleid (doorlopend vanuit 2019)

- Toezicht en handhaving

- Onderzoek naar de jaarstukken

Hierna volgt een nadere omschrijving van de drie onderwerpen alsmede een globale 

planning.
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4. Onderzoeken start tweede 

kwartaal 2020 (top 3)
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4.1 Evenementenbeleid

Tabel 2: Indicatief tijdschema onderzoeken 2020

Jaarlijkse zijn er vele kleine en grote evenementen in Apeldoorn. In welke mate dragen deze 

bij aan de strategische doelen die de gemeente Apeldoorn in haar nota ‘De levendige stad; 

evenementenbeleid Apeldoorn’ stelt? 

In het onderzoek naar het evenementenbeleid komen in ieder geval de volgende vragen aan 

de orde: 

1. In welke mate dragen de evenementen bij aan de gemeentelijke doelen? 

2. Wat zijn in de breedste zin van het woord de baten en de kosten van (grote) 

evenementen voor Apeldoorn? Denk bijvoorbeeld ook aan kosten voor 

beveiliging van de evenementen of eventueel inkomensverlies voor 

ondernemers als delen van het centrum afgesloten worden voor een 

evenement

3. Worden evenementen geëvalueerd en hoe worden eventuele leerpunten 

gebruikt voor komende evenementen? Waaronder: wat is de afweging om een 

evenement wel/niet (meer) naar Apeldoorn te (willen) halen? 

4. Hoe is het evenementenbeleid belegd in de ambtelijke organisatie en hoe 

verhoudt het beleid zich tot andere terreinen? 

5. Indien hiertoe aanleiding is: hoe kan het huidige evenementenbeleid 

toekomstbestendig worden gemaakt? 

Het onderzoek is in 2019 opgestart, maar door het vertrek van de toenmalige voorzitter 

vrijwel stil komen te liggen. Wij maken binnenkort een keuze welk bureau ons onderzoek zal 

gaan uitvoeren. Uitgangspunt is om het onderzoek waar mogelijk versneld uit te voeren en 

ons streven is in het vierde kwartaal te publiceren. Achtergrond hiervan: de gemeente 

Apeldoorn is bezig een nieuw evenementenbeleid te formuleren en de uitkomsten van het 

onderzoek van de RKC kunnen dan daarin worden meegenomen. Oplevering van het nieuwe 

evenementenbeleid staat gepland voor 2e kwartaal 2021. 

ja
n

-2
0

fe
b

-2
0

m
rt

-2
0

ap
r-

2
0

m
e

i-
2

0

ju
n

-2
0

ju
l-

2
0

au
g-

2
0

se
p

-2
0

o
kt

-2
0

n
o

v-
2

0

d
ec

-2
0

Toezicht & Handhaving

Evenementenbeleid

Onderzoek jaarstukken 2019

Opstart

Uitvoering

Publicatie



Voor dit onderzoek sluit de RKC aan bij een zogenaamd ‘doe mee-onderzoek’ van het 

onderzoeksbureau Necker van Naem. Dit onderzoek is reeds bij enkele andere RKC’s

uitgevoerd. Onze RKC doet mee aan de zogenaamde tweede tranche. Het voordeel hiervan 

is dat het om een beproefde onderzoeksaanpak gaat en dat waar mogelijk vergelijkingen met 

andere gemeenten gemaakt kunnen worden. Centrale vraag in het onderzoek: Welk 

toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid heeft de 

gemeente vastgesteld en wordt dit beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd? 

Het onderzoek naar de jaarstukken is een vast onderdeel in het onderzoeksprogramma van 

de RKC. In de Verordening op de rekenkamercommissie (2004) staat het als volgt 

beschreven:   

Het onderzoek naar de concernjaarrekening richt zich op een brede toetsing van de 

verantwoording in de concernjaarrekening (zowel doeltreffendheid, doelmatigheid als 

rechtmatigheid). In dat kader is het rechtmatigheidsonderzoek van de jaarstukken primair 

een taak van de accountant. Deze krijgt daartoe rechtstreeks opdracht van de raad.

De jaarstukken zullen ook dit jaar naar verwachting medio april beschikbaar komen vanuit  

het College. De weken erop vindt ons onderzoek plaats. Onder meer gegeven de Corona-

crisis, zal het een beperkt onderzoek zijn. Verwachting is dat wij in juni ons eindrapport 

opleveren. 

De RKC maakt in het najaar separaat bekend of en zo ja, welk onderwerp van de groslijst zij, 

indien er (financiële) ruimte is, nog in onderzoek zal nemen. Publicatie daarvan zal in 2021 

plaatsvinden. 

Verder zullen wij ons in het najaar buigen over de mogelijke nieuwe onderzoeksonderwerpen 

voor 2021. Wij maken later bekend op welke wijze wij deze onderwerpen willen verzamelen. 
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4.2 Handhaving

4.3 Onderzoek naar de jaarstukken

4.4 Activiteiten najaar 2020
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5. Contact
Wij staan open voor voor uw opmerkingen en suggesties. 

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: 055 – 580 1289

E-mail: h.talsma@apeldoorn.nl

Website: www.apeldoorn.nl/gemeenteraad > Rekenkamercommissie

apeldoorn.parlaeus.nl > Themadossiers > Rekenkamercommissie

Twitter: ApeldoornRkc
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Karin Meijer (voorzitter)

Karin heeft bestuurskunde gestudeerd en heeft na 

haar studie 13 jaar gewerkt bij de Algemene 

Rekenkamer onder meer als senior onderzoeker en 

projectleider. Ze heeft een eigen coachpraktijk en 

is betrokken geweest bij de oprichting van 

verschillende rekenkamercommissies, waaronder 

die van de gemeenten Westland, Schiedam-

Vlaardingen en Dordrecht alwaar zij (plv) 

voorzitter is geweest. Sinds januari 2016 is Karin 

voorzitter van de Rekenkamercommissie 

Krimpenerwaard. Daarnaast is ze voorzitter van 

de Rekenkamercommissie Uithoorn en de 

Rekenkamer Molenlanden.

Jan Kloosterman (vice-voorzitter)

Jan is sinds 2014 raadslid voor de SGP-fractie in 

Apeldoorn. Sinds 2018 is Jan lid van de 

rekenkamercommissie en in 2019 werd hij 

benoemd tot vice-voorzitter. 

Naast zijn raadswerk is hij de raad van bestuur bij 

de Reformatorisch Maatschappelijk Unie. 

Hiltje Talsma (ondersteuning)

Hiltje werkt sinds 2017 voor de Raadsgriffie 

vanuit het Ondersteuningsteam. Vanuit die 

functie ondersteunt Hiltje de 

Rekenkamercommissie door het plannen van 

vergaderingen, het verzorgen van de stukken en 

de onderlinge communicatie. 

Joyce Zweers (secretaris)

Joyce is raadsadviseur bij de Raadsgriffie en 

tevens secretaris van de Rekenkamercommissie. 

In haar functie als raadsadviseur liggen de 

aandachtsgebieden bij financiën en Jeugd, zorg 

en welzijn. 

Samenstelling Rekenkamercommissie 

Apeldoorn 

Voorzitter:

Karin Meijer

Vice-voorzitter/lid:

Jan Kloosterman

Overige leden:

José Bonenberg – Slagter

Erik Jan Aalbers

Max van Oort

Milica Marinkov

Ben Hendrikse

Berry Oudbier

Chris Schouten

Arjan Groters

Edwin Hofman

Jeroen Slikker

Secretaris:

Joyce Zweers

Ondersteuning:

Hiltje Talsma
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