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Geachte leden van de gemeenteraad,

Eind 2015 heeft de Rekenkamer - na overleg met de klankbordgroep uit uw
raad - haar Onderzoeksplan voor 2016 en 2017 vastgesteld. Dit was het
eerste onderzoeksplan met een looptijd van twee jaar. Conform afspraak
hebben wij in 2016 overleg met de klankbordgroep gevoerd over de
voortgang van de uitvoering van het onderzoeksplan. Op 8 februari jl.
hebben klankbordgroep en Rekenkamer de onderzoeken die voor 2017 nog op
de rol stonden en nieuwe ideeën voor onderzoek besproken. Op basis
daarvan heeft de Rekenkamer besloten in 2017 de volgende onderzoeken uit
te voeren:
• Warmtenet: kosten voor bewoners en duurzaamheid van zo'n systeem
Bij dit onderzoek wordt een klankbordgroep vanuit de raad
samengesteld, waarmee de Rekenkamer op gezette momenten zal
overleggen over de aanpak van het onderzoek, de (eerste) bevindingen
en de (eerste) conclusies.
• Veilig Thuis
Dit idee is in de loop van 2016 opgekomen in het regionaal overleg
dat de Rekenkamer voert met de rekenkamer(commissie)s uit de regio
Rijk van Nijmegen. Het idee is om onderzoek te doen naar de
(invulling van de) bevoegdheden en rollen van de raden rond Veilig
Thuis. Op 7 april 2017 staat een bijeenkomst van de regionale
rekenkamer(commissie)s gepland over dit onderwerp.
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• Verdiepend onderzoek Wmo / Jeugdhulp
In het onderzoek naar de informatievoorziening aan de Wmo en
Jeugdhulp hadden wij voorzien een verdiepend onderzoek uit te voeren
naar één van de 'witte vlekken' die uit het onderzoek naar voren
zouden komen. Met de leden van de klankbordgroep voor dit onderzoek
hebben wij op 8 februari jl. geconstateerd dat het nog te vroeg is om
te bepalen welk onderwerp nader door de Rekenkamer onderzocht zou
moeten worden. Afgesproken is net voor of direct na het zomerreces
2017 een keuze te maken. Daar zal de klankbordgroep uiteraard bij
worden betrokken. En ook tijdens het onderzoek naar de witte vlek
zullen wij weer overleg voeren met de klankbordgroep over de aanpak,
planning en bevindingen.
• Sturing en controle door de raad
Na overleg met de klankbordgroep is besloten dat de Rekenkamer de
periode voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zal benutten
voor een onderzoek naar de (mogelijke) invulling van de kaderstellen
en controlerende rol van de raad. Gekeken zal worden naar
verschillende situaties, zoals beleid met lange termijn doelen,
beleid dat wordt uitgevoerd door een derde partij of beleid voor
taken die nieuw zijn voor de gemeente. De resultaten van dit
onderzoek worden aangeboden aan de 'nieuwe' raad in het voorjaar van
2018.
Het geplande onderzoek naar de bestuurlijke keuzeprocessen van grote
projecten in de openbare ruimte is vervallen. Enerzijds omdat het
voorliggende (interne) onderzoek naar het financieel beheer van grote
projecten niet is uitgevoerd; en anderzijds omdat de leden van de
klankbordgroep - gegeven de andere onderzoeksideeën en de beschikbare
middelen van de Rekenkamer - hier minder prioriteit meer aan hechtte.
Voor de onderwerpen op de voorbereidingslijst geldt het volgende:
• Gemiste subsidies voor arbeidsgehandicapten
De Rekenkamer is in een oriënterend onderzoek nagegaan of er
aanwijzingen zijn, zoals door de indiener van dit idee is aangegeven,
dat de gemeente Nijmegen onvoldoende gebruik maakt van de
subsidiemogelijkheden die er zijn voor arbeidsgehandicapten die de
gemeente in dienst heeft. Wij hebben stukken bestudeerd en een
gesprek gevoerd met medewerkers van de salarisadministratie. De
conclusie daaruit is dat het proces (sinds een jaar of vijf) goed op
orde is. Aan het begin van het proces zit een toets en aan het eind
van het proces worden de fiscale aspecten door het no cure no pay
bureau getoetst. Naast de fiscale aspecten zijn er overige
faciliteiten, zoals de loonkostensubsidie. Deze zijn voor de gemeente
niet aan de orde, omdat er geen functies zijn die geschikt zijn voor
deze doelgroepen. Een onderzoek door de Rekenkamer is dus niet nodig.
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• Gezamenlijk onderzoek met Algemene Rekenkamer en zo veel mogelijk
lokale rekenkamers.
De Rekenkamer staat positief tegenover dit idee en besluit (na
overleg met de klankbordgroep) afhankelijk van het onderwerp wel of
niet mee te doen. Mogelijk is overigens pas in 2018 zo'n gezamenlijk
onderzoek aan de orde.
• Succes- en faalfactoren Tijdelijk Anders Bestemmen / Gebruiken
Dit onderwerp blijft op de voorbereidingslijst staan. Op basis van
het evaluatierapport dat het college in 2017 oplevert, gaat de
Rekenkamer in overleg met de klankbordgroep na of aanvullend of
verdiepend onderzoek door de Rekenkamer toegevoegde waarde heeft Voor
de raad.
• Effectiviteit re-integratie-instrumenten
In het overleg op 8 februari hebben klankbordgroep en Rekenkamer
besloten dat dit onderwerp voldoende aandacht heeft van de raad en
een Rekenkameronderzoek niet nodig is.
• Informatiewaarde 213a onderzoeken naar effectiviteit van subsidies
Het voornemen was dat de Rekenkamer dit eind 2017 zou oppakken, als
drie van dergelijke 213a onderzoeken zouden zijn uitgevoerd. Het
geplande 213a onderzoek voor 2016 (naar voor- en vroegschoolse
educatie) is niet uitgevoerd door het college. Dit zal nu in 2017
worden opgepakt. Het Rekenkameronderzoek naar wat deze onderzoeken de
raad brengen is daardoor op zijn vroegst eind 2018 aan de orde.

Het nieuwe Onderzoeksplan zal worden opgesteld volgens de gebruikelijke
stappen, maar pas rond de zomer van 2018. De klankbordgroep deelde de
mening van de Rekenkamer dat het meer gepast is het volgende
onderzoeksplan voor twee jaar op te stellen met de 'nieuwe' raad.

Een paar van de ideeën voor nieuw onderzoek die zijn geopperd tijdens
het overleg met de klankbordgroep op 8 februari (zie bijlage), zal dan
in de afweging worden meegenomen.
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Tot slot maken wij hier graag van de gelegenheid gebruik te melden dat
het de planning is het rapport van het onderzoek Wmo en Jeugdhulp:
informatievoorziening aan de gemeenteraad in de eerste week van april
aan de raad aan te bieden.

Met vriendelijke groet,

M. Wilke
Voorzitter Gemeentelijke
Rekenkamer Nijmegen
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Bijlage: Nieuwe ideeën voor onderzoek
Tijdens het overleg met de klankbordgroep op 8 februari zijn de volgende
ideeën voor onderzoek ingediend. Besloten is deze (nog) niet op te
pakken.
• Effecten van toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking
Het idee de Rekenkamer onderzoek te laten doen naar deze materie werd
door maar een enkele fractie gesteund.
• Invulling opdrachtgeverschap Werkbedrijf
De Rekenkamer neemt dit idee mee bij het kiezen van casussen in het
onderzoek naar de (mogelijke) invulling van de sturing en controle
door de raad.
• Effectiviteit van inbreng van huurdersbelangen in de
prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties
Alle fracties vonden dit een goed idee. Behalve de indiener van het
idee vond men het te vroeg voor een Rekenkameronderzoek. De
Rekenkamer plaatst het idee op de lijst van potentiële onderzoeken.
Het wordt dan bij het opstellen van het onderzoeksplan 2018 / 2019
opnieuw tegen het licht gehouden.
• Verwachte effectiviteit van de plannen in het kader van Green Capital
2018
Het merendeel van de fracties leek zo'n onderzoek te complex in
verhouding tot wat het oplevert. Bovendien is in het onderzoeksplan
van de afdeling Onderzoek en Statistiek een Monitor 'European Green
Capital Nijmegen 2018' opgenomen.
• Integratie van vluchtelingen en statushouders. Vraag die werd gesteld
is 'hoe het zit' én wat de effectiviteit is van instrumenten die
worden ingezet (door de gemeente Nijmegen). De aanwezige fracties
waren unaniem van mening dat dit een interessant onderzoek zou zijn,
maar pas op wat langere termijn. Ook dit idee wordt op die reden op
de lijst van potentiële onderzoeken gezet.
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