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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag over 2020. Met dit jaarverslag wil de rekenkamercommissie 
Montferland verantwoording afleggen over haar werkzaamheden in 2020. 
 
In 2019 is de rekenkamercommissie van start gegaan. Het eerste onderzoeksrapport is in 
februari 2020 aan uw raad aangeboden. In dit jaarverslag worden de onderzoeken kort 
toegelicht. Om goed te kunnen blijven aansluiten bij uw wensen zijn wij ook in 2020 met alle 

raadsfracties in gesprek gegaan. Op deze wijze kunnen wij als rekenkamercommissie zo gericht 
mogelijk onderzoek doen. 
 
Onze doelstelling is met onze onderzoeken de rol van de gemeenteraad versterken, het 
gemeentelijk handelen te verbeteren en uiteindelijk de publieke verantwoording vergroten.  
 
Wij bedanken de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie voor de 

positieve wijze waarop zij hebben meegewerkt aan de onderzoeken. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
William van Deursen, voorzitter 
Silvi Joosten, lid 
Arend Kloosterman, lid 

Dini Burgers, lid 
Frank Tiemessen, lid 
Emilia Peters, ambt. secretaris 
 
 

 
1. Onderzoeken 
 
‘Samen werken voor de inwoners van Montferland’  
Onderzoek naar het samenspel tussen raad, college en organisatie 

 
De doelstelling van het onderzoek was om: 

 Inzicht te krijgen in het huidige functioneren van het samenspel tussen raad, college en 

organisatie en binnen de raad. 
 Bouwstenen aan te reiken voor de verbetering in de interactie tussen raad, college en 

organisatie en binnen de raad.  

 
De centrale onderzoeksvraag was: 
‘Hoe effectief is het samenspel tussen raad en college (en ambtelijke organisatie)?’ 
De centrale onderzoeksvraag is door tien deelvragen in het onderzoek beantwoord.  
 
Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd door de externe leden van de rekenkamercommissie 
in de periode september 2019 – januari 2020. In februari heeft de presentatie aan de raad 

plaatsgevonden.  
 
Alle aanbevelingen zijn door de raad overgenomen in zijn eerste digitale raadsvergadering op 
16 april met uitzondering van de aanbeveling ‘een tweetal meerdaagse interactieve workshops’ te 
organiseren en hiervoor in de plaats ‘enkele interactieve workshops’ te organiseren. 
 
Kiezen of delen:… 

rendement op regionale samenwerking 
 
De doelstelling van het onderzoek was om: 
Inzicht te geven in de verbonden partijen en relevante samenwerkingsverbanden die de gemeente 
Montferland kent, de hieraan gekoppelde doelstellingen, omvang van het belang, de rendementen, 
risico’s en de beeldvorming over de gemeente Montferland.  

 
Bijzondere aandacht is in dit onderzoek besteed aan de relatie van de gemeente Montferland met 
de samenwerkingsverbanden Arnhem-Nijmegen en Achterhoek. 
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De centrale onderzoeksvraag was: “Wat is het rendement van regionale samenwerking met de 

regio’s Achterhoek en Arnhem-Nijmegen en hoe wordt de gemeente Montferland als 

samenwerkingspartner gepercipieerd?”  
De centrale onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van deelvragen die zijn opgebouwd in een 
zogenaamde ‘drietrapsraket’. 
 
Het onderzoek is in opdracht van de rekenkamercommissie uitgevoerd door bureau Necker van 
Naem in de periode van september – maart 2020. In maart is het rapport aan de raad 

gepresenteerd.  
 
Alle aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zijn overgenomen in de raadsvergadering van 
25 juni. 
 
‘Participatie in Montferland: Omgevingswet bestendig?!’ 

 
In het jaarplan 2020 was het onderzoek naar participatie in Montferland met het oog op de komst 
van de Omgevingswet aangekondigd. Met dit onderzoek heeft de Rekenkamercommissie een 
verbinding weten te leggen tussen twee thema’s die in de ronde langs de fracties zijn opgehaald als 
mogelijke onderzoeksonderwerpen: participatie en de Omgevingswet. Het was een a-typisch 

onderzoek van de rekenkamercommissie omdat het een onderzoek ‘aan de voorkant’ was en 
bedoeld om vooraf een advies mee te geven aan de gemeenteraad.  

 
De doelstelling van het onderzoek was om: 
 Inzichtelijk te maken op welke wijze de gemeente Montferland op dit moment omgaat met 

participatie, welke rol de gemeenteraad daarin speelt en in welke mate deze aanpak aansluit 
bij de uitgangspunten van de Omgevingswet. 

 Bouwstenen aan te reiken voor een Omgevingswet-proof participatiebeleid. 
 

De centrale onderzoeksvraag was: 
In welke mate is het huidige beleid en de huidige werkwijze op het terrein van participatie 
Omgevingswet-proof? 
 
In dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie ook groepsinterviews gehouden met niet-
gemeentelijke betrokkenen bij participatieprocessen.  

Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd door de externe leden van de rekenkamercommissie 
in de periode juni 2020 – november 2020. In november heeft de presentatie aan de raad 

plaatsgevonden.  
 
De raad heeft in de raadsvergadering van 17 december besloten de aanbevelingen uit het 
onderzoek te verwerken in het nieuwe Participatiekader van de gemeente Montferland. 
 

2. Financiële verantwoording  
De raad heeft voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie € 21.690,00 beschikbaar 
gesteld. Het restant van het budget over het jaar 2019 is meegenomen naar het jaar 2020 
vanwege de onderzoekskosten van lopende onderzoeken. Daarmee was het budget van de 
rekenkamercommissie in 2020 € 31.690,00 incl. indexatie. 
 

 Begroot 
 

Uitgaven 

Onderzoekskosten 
 

  20.470,00 17.049,24 

Presentiegeld externe leden 
 

9.600,00 9.600,00 

Reiskosten 
 

  900,00 566,77 

Contributie NVRR 

 

370,00 380,00 

Scholing/curus 
 

  250,00 -- 

Vergaderkosten 

 

100,00 72,82 

Totaal 
 

31.690,00 27.668,83 
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Vanwege de coronapandemie hebben de vergaderingen en andere activiteiten van de 

rekenkamercommissie vanaf april hoofdzakelijk digitaal plaatsgevonden via Zoom. Hierdoor vallen 
o.a. de reiskosten lager uit. Voor wat betreft de onderzoekskosten is de rekenkamercommissie 
binnen het budget gebleven. Het resterend budget € 4.021,17 wordt niet overgeheveld naar 2021.  
 
3. Overig 
Er zijn in 2020 geen schriftelijke klachten ingediend in relatie tot de rekenkamercommissie. 

 
4. Jaarplan 2021  
Als rekenkamercommissie hechten we waarde aan een goede communicatie. We brengen hiervoor 
bezoeken aan raadsfracties waarbij tevens mogelijke onderzoeksonderwerpen worden 
geïnventariseerd zodat wij zo gericht mogelijk onderzoek kunnen doen. We voeren ook gesprekken 
met de burgemeester, het college, de gemeentesecretaris, griffier en auditcommissie over 

verwachtingen en belangrijke actualiteiten en ontwikkelingen.  
 
Naast de door de raad aangedragen onderzoeksonderwerpen wordt de groslijst gevuld met 
onderwerpen die de rekenkamercommissie zelf kan inbrengen.  
In 2021 gaat de rekenkamercommissie onderzoek uitvoeren naar effectiviteit van subsidies. 

Het betreft inmiddels een lopend onderzoek dat naar verwachting in september aan de raad wordt 
aangeboden. Daarnaast vindt dit jaar een regionaal onderzoek plaats met betrekking tot een 

knoppenmodel in het sociaal domein. Beide onderzoeksonderwerpen zijn naar voren gebracht 
tijdens de fractiebezoeken. De rekenkamercommissie heeft de raad in het najaar geïnformeerd 
over haar onderzoeksplan voor dit jaar.  
 
 
 
 

 
Tot slot 
Indien u vragen heeft over de inhoud van dit jaarverslag kunt u contact opnemen met de ambtelijk 
secretaris van de rekenkamercommissie via: rekenkamercommissie@montferland.info 
Meer informatie over de rekenkamercommissie vindt u op de website: 
www.montferland.info/rekenkamercommissie 
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