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1. Inleiding 
 

Hierbij treft u het Werkprogramma 2021 aan van de Rekenkamercommissie Apeldoorn (hierna te 

noemen RKC) aan. 

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. Wel gaan we te rade bij de 

raadsfracties om na te gaan welke wensen er zoal zijn en houden we daar terdege rekening mee. De 

gemeenteraad kan de RKC daarnaast overigens verzoeken om een bepaald onderwerp in onderzoek 

te nemen. Wij beslissen of aan dit verzoek wordt voldaan (zie verder artikel 6 Verordening). 

 

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.  

 

Dit werkprogramma is als volgt tot stand gekomen. Allereerst hebben we de raadsfracties schriftelijk 

gevraagd om mogelijke onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Er werden 9 nieuwe onderwerpen 

aangedragen, waarvoor onze dank. Deze onderwerpen hebben we tijdens onze vergadering van 26 

november 2020 met elkaar besproken met de vraag of ze onder de criteria van de RKC vallen en 

daarmee op onze zogenaamde groslijst komen te staan. Ook hebben we onze groslijst geactualiseerd 

en onderwerpen afgevoerd, bijvoorbeeld omdat ze in onderzoek zijn genomen dit jaar of als 

achterhaald worden beschouwd. In hoofdstuk 2 vindt u onze nieuwe groslijst waarop alle 

onderzoeksonderwerpen staan.  

Vervolgens heeft de RKC in dezelfde vergadering besproken welke onderwerpen het meest kansrijk 

zijn om in 2021 in onderzoek te nemen. Deze zogenaamde shortlist vindt u in hoofdstuk 3. Deze top 3 

hebben we in hoofdstuk 4 kort uitgewerkt om een beeld te geven hoe de onderzoeken eruit kunnen 

komen te zien. Overigens tekenen we hierbij aan dat we onszelf de ruimte willen geven om later in 

2021 beredeneerd tot een iets andere keuze van onderwerpen te komen die we in onderzoek willen 

nemen. Dit hangt samen met het volgende. Waar mogelijk wil de RKC aansluiten bij een zogenaamd 

Doe Mee-onderzoek waarin voor een aantal RKC's gezamenlijk onderzoek wordt verricht. Ook willen 

we de actualiteit steeds goed in ogenschouw nemen. Uiteraard zullen we de gemeenteraad over 

eventuele veranderingen tijdig informeren. Tot slot gaan wij er vanuit dat er in een groot deel van 2021 

nog coronamaatregelen van toepassing zullen zijn. Uiteraard houden wij ons aan de maatregelen en 

bepalen - in goed overleg met de organisatie - hoe en in welke vorm onze onderzoeken het beste 

opgestart kunnen worden.  
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2. Mogelijke onderzoeksonderwerpen 

(groslijst) 
 

Wij laten ons bij onze keuze van onderwerpen niet alleen leiden door hetgeen wordt aangedragen 

door de raadsfracties, 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. De blauw 

gekleurde onderwerpen zijn nieuw. Ook zijn sommige eerdere onderwerpen (met name op het terrein 

van jeugdzorg en WMO) samengevoegd.  

Beleidsterrein Onderwerp 

Jeugd, Zorg en Welzijn Jeugdzorg/WMO: accountantskosten binnen de jeugdzorg, effectiviteit, 

kostenbewustzijn, commerciële aanbieders, structurele tekorten Jeugdzorg 

Gevolgen extramuralisering GGZ voor de gemeente 

Thuiszitters / schoolverzuim 

PGB 

Onderwijshuisvesting 

Mobiliteit Verkeersveiligheid 

Wonen Gevolgen van inbreiding en uitbreiding huizenmarkt 

Woningmarkt i.c.m. zorgbeleid 

Stedendriehoek/Cleantech regio Samenwerken in de regio 

Publieke Dienstverlening Uitvoering moties en amendementen 

Activering en inkomen Bereikbaarheid werkende armen 

Apeldoorn activeert (participatiewet) 

Kosten schuldhulpverlening in relatie tot overnemen schulden 

Financiën Doorlichten reserves en voorzieningen 

Hondenbelasting (en andere vormen van lokale belastingen) 

Afval en Milieu Duurzaamheid 

Kosten gescheiden inzamelen van afval 

Alle beleidsterreinen Doorwerkingsonderzoek (stand van zaken opvolging eerder gedane 

aanbevelingen) 

Grondgebruik 

Tabel 1: Groslijst onderzoeksonderwerpen 



Werkprogramma 2021 Rekenkamercommissie Apeldoorn   5 

3. Weging van onderwerpen 
 

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

heeft geresulteerd in een aanzienlijke groslijst. Tegelijkertijd kunnen niet alle onderwerpen in 

onderzoek worden genomen. Er is per jaar ruimte voor 2 à 3 onderzoeken naast ons jaarlijks 

terugkerende jaarstukkenonderzoek.  

De RKC heeft in 2021 een budget van 80.000 euro beschikbaar voor onderzoeken en 15.000 euro 

voor overige kosten zoals de vergoedingen van de externe voorzitter en het notuleren van 

vergaderingen. Van het onderzoeksbudget betalen we het inhuren van onderzoeksbureaus die onze 

onderzoeken uitvoeren. Alleen het onderzoek naar de jaarstukken voert de RKC tot op heden in eigen 

beheer uit.  

Alle onderwerpen die op de groslijst staan heeft de RKC tegen het licht gehouden. We zijn allereerst 

nagegaan welke onderwerpen het College en de accountant volgend jaar in onderzoek willen gaan 

nemen. Gebleken is dat er geen overlap is met de onderwerpen die de RKC wil oppakken. 

Verder hebben wij de volgende criteria gehanteerd bij het wegen van de onderwerpen:   

• 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. 

Uit de bespreking is de volgende top 3 voort gekomen die de RKC in 2021 wil gaan oppakken: 

− Thuiszitters/schoolverzuim 

− Grondgebruik 

− Persoonsgebonden budget (PGB) 

In het eerste kwartaal van 2021 zullen onze onderzoeken Toezicht & handhaving en 

Evenementenbeleid uit 2020 worden afgerond en gepubliceerd. Verder verrichten we in met name het 

tweede kwartaal ons jaarstukkenonderzoek. Hierna volgt een nadere omschrijving van de drie nieuwe 

onderwerpen alsmede een globale planning van alle onderzoeken. 
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4. Globale planning 
 

Indicatief tijdschema onderzoeken 2021             

               

   jan-

21 

feb-

21 

mrt-

21 

apr-

21 

mei-

21 

jun-

21 

jul-

21 

aug-

21 

sep-

21 

okt-

21 

nov-

21 

dec-

21 

Onderzoek Toezicht & Handhaving             

Onderzoek Evenementenbeleid             

Onderzoek jaarstukken 2020             

thuiszitters / schoolverzuim             

Grondgebruik              

PGB (publicatie voor maart 2022)             

               

Opstart               

Uitvoering               

Publicatie               

Tabel 2: Indicatief tijdschema onderzoeken 2021 

 

4.1. Thuiszitters/schoolverzuim 

De RKC vraagt zich af of de gemeente zicht heeft op het aantal kinderen en jongeren dat in Apeldoorn 

thuiszit en niet naar school gaat.  

Mogelijke onderzoeksvragen zijn de volgende;  

1. Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente op het terrein van 

thuiszitters/schoolverzuim? Wat is de relatie met passend onderwijs en Jeugdzorg? Hoe is de 

samenwerking met de onderwijsbesturen en met het SWV (Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Apeldoorn)?  

2. Wat is de oorzaak van dit verzuim? Hoe doet de gemeente Apeldoorn het ten opzichte van 

andere gemeenten? Welke mogelijkheden zijn er om het verzuim te verminderen, inclusief de 

inzet van leerplichtambtenaren en de aanpak van voortijdig schoolverlaters?  

3. Wat is het effect van het hanteren van een andere definitie van ‘thuiszitter’? Is hierdoor het 

aantal geregistreerde thuiszitters toe- of afgenomen of gelijk gebleven In welke mate heeft de 

coronacrisis bijgedragen aan de aantallen kinderen die thuis zitten?  

Ons streven is om in het eerste kwartaal van 2021 een geschikt onderzoeksbureau te vinden dat voor 

ons het onderzoek kan gaan uitvoeren. Publicatie is voorzien in september 2021. 

 

4.2. Grondgebruik 

De RKC is voornemens onderzoek te doen naar grondgebruik en de rol van het grondbedrijf daarin. 

Meer in het algemeen gaat het om de vraag hoe het staat met de invulling van de openbare ruimte. 

Deze is schaars en de wensen om deze in te vullen concurreren met elkaar. Mogelijke vragen die we 

in een onderzoek aan de orde willen laten komen zijn de volgende;  

 

Welke maatschappelijke doelen wil de gemeente bereiken met grondpolitiek en worden deze ook 

bereikt? Welke gronden heeft de gemeente in optie genomen? Wat is de bestemming van de 

gronden? Hoe is met andere woorden de invulling van de openbare ruimte in het licht van de 
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schaarste die er is? Hoe effectief is het grondgebruik van de gemeente Apeldoorn? Wat is de 

ruimtelijke visie?  In hoeverre is en blijft corona een gamechanger als het gaat om huisvesting van 

bedrijven? 

 

We willen het onderzoek in juli starten en publiceren in december 2021. 

 

4.3. Persoonsgebonden budget (PGB) 

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee zorg kan worden ingekocht bij een 

zorgverlener, bijvoorbeeld voor een kind dat zorg nodig heeft door ziekte of een handicap of doordat 

iemand zorg nodig heeft door ouderdom. Er zijn vier soorten PGB: 

• een PGB vanuit de Jeugdwet voor zorg aan kinderen tot 18 jaar 

• een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) voor huishoudelijke hulp, 

begeleiding of dagbesteding 

• een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) voor langdurige zorg thuis 

• een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor verzorging en verpleging thuis 

De eerste stap om een PGB te krijgen is dat wordt vastgesteld welke zorg precies nodig is, een 

zogenaamde indicatie. Voor de eerste twee bovengenoemde soorten PGB geldt dat de indicatie via 

de gemeente kan worden aangevraagd. Het onderzoek van de RKC richt zich dan ook op deze twee 

vormen. De gemeente kijkt of een PGB passend is en beoordeelt de kwaliteit van de diensten en 

hulpmiddelen die de inwoners inkopen voor zichzelf of hun kind. Met een PGB kan zorg op maat 

worden geboden. De RKC vraagt zich af of het gericht inzetten de sleutel is om met minder geld meer 

te bereiken.  

De RKC is voornemens een onderzoek in te stellen vanuit het cliëntperspectief. Mogelijke vragen die 

gesteld kunnen worden zijn de volgende;  

Is het voor de inwoners van Apeldoorn duidelijk waar zij zorg kunnen aanvragen? Verloopt het proces 

van de zorgaanvraag helder en transparant? Levert de gemeente de gewenste zorg en is zij duidelijk 

als de aanvraag wordt afgewezen? Op welke wijze vindt de uitbetaling plaats en is dit transparant voor 

de aanvrager? En welke mogelijke verbeteringen ziet de RKC?  

Ons streven is om in het derde kwartaal met dit onderzoek te starten en op te leveren in het eerste 

kwartaal van 2022.  

 

4.4. Onderzoek naar de jaarstukken 

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 coronacrisis, zal het ook dit jaar 

om een beperkt onderzoek gaan. De verwachting is dat wij in juni ons eindrapport opleveren.  

  



Werkprogramma 2021 Rekenkamercommissie Apeldoorn   8 

5. Contact 
Wij staan open 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  

 

 

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 

Kees Boogaard 

Chris Schouten 

Arjan Groters 

Edwin Hofman 

Jeroen Slikker 

 

Secretaris: 

Joyce Zweers 

 

Ondersteuning: 

Hiltje Talsma 

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 directeur van de Rekenkamer 

Uithoorn en voorzitter van 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 lid van de raad van 

bestuur bij de Reformatorisch Maatschappelijk 

Unie.  

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.  

Hiltje Talsma (ondersteuning) 

Hiltje is medewerker van het 

ondersteuningsteam van de Raadsgriffie. Vanuit 

die functie ondersteunt Hiltje de 

Rekenkamercommissie door het plannen van 

vergaderingen, het verzorgen van de stukken en 

de onderlinge communicatie.  
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