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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2021. Met dit jaarverslag wil de rekenkamercommissie 
Montferland verantwoording afleggen over haar werkzaamheden in 2021. 
 
Er zijn sinds de vorige verslagperiode geen wisselingen geweest in de samenstelling van de 
rekenkamercommissie. De coronacrisis heeft ook in 2021 aanpassingen gevraagd bij de 
uitvoering van onderzoeksactiviteiten en de wijze van presenteren van een onderzoek. 
In het najaar van 2021 is het onderzoeksrapport ‘Gesubsidieerd Partnerschap’ aan uw raad 
aangeboden en digitaal gepresenteerd. Ook heeft de rekenkamercommissie kennisgemaakt met 
burgemeester De Vries. 
In het verslagjaar zijn er geen fractiebezoeken afgelegd om nieuwe onderzoeksonderwerpen 
voor het onderzoeksprogramma 2022 op te halen. Reden hiervoor is dat eerder gekozen 
onderzoeksonderwerpen nog niet afgerond zijn en dat nieuwe onderzoeksonderwerpen pas na 
de gemeenteraadsverkiezingen worden opgepakt. De rekenkamercommissie zal aanwezig zijn bij 
het inwerkprogramma voor de nieuwe raad over de functie en rol van de rekenkamercommissie.  
Ook bezoeken wij graag de fracties voor een nadere kennismaking en het ophalen van ideeën en 
wensen voor nieuwe rekenkameronderzoeken. 
 
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 iedereen binnen en buiten 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 
 
Gesubsidieerd Partnerschap 
Hoe doeltreffend en doelmatig is de subsidieverstrekking in de gemeente Montferland? 
 
De doelstelling van het onderzoek was om: 
Handvatten te bieden die kunnen bijdragen aan de doeltreffendheid van beleid en subsidies, aan 
het behouden van draagvlak voor het verstrekken van subsidies (bij de gemeenteraad, het college 
en de organisatie) en aan de doelmatige inzet van de gemeentelijke middelen. Daarnaast wil de 
rekenkamercommissie tevens onderzoeken wat met de resultaten van het rekenkameronderzoek 
uit 2014 is gedaan. 
 
De centrale onderzoeksvraag was: 
Is het voor de gemeenteraad mogelijk om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet van 
subsidies te bepalen? 
 
Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd door de externe leden van de rekenkamercommissie 
in de periode januari 2021 – oktober 2021. Naast documenten- en dossieronderzoek heeft een 
tweetal werkbijeenkomsten met de raad plaatsgevonden en zijn (groeps)interviews gehouden met 
zowel intern (portefeuillehouders, ambtelijke organisatie) als extern betrokkenen (subsidierelaties). 
De presentatie aan de raad heeft digitaal plaatsgevonden op 6 december 2021. 
Na de verkiezingen zal de nieuwe raad het onderzoeksrapport in behandeling nemen.  
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Oriëntatie Regionaal onderzoek in het sociaal domein 
In januari heeft een oriëntatie plaatsgevonden ten aanzien van een regionaal onderzoek in het 
sociaal domein. Reden hiervoor was dat de door u uitgesproken wensen in dit kader naar het 
oordeel van de rekenkamercommissie een generiek gevoelde behoefte van gemeenteraadsleden 
betreft. Er is overleg geweest met rekenkamercommissies in de Achterhoek en Liemers.  
Vanwege lopende onderzoeksprogramma’s en beschikbare financiële middelen van de omliggende 
rekenkamercommissies hebben wij moeten constateren dat het niet mogelijk was een regionaal 
onderzoek in het sociaal domein uit te voeren op dat moment. 
 
 
Informatievoorziening in het sociaal domein 
Het betreft een lopend onderzoek. 
In september is de startnotitie onderzoek informatievoorziening in het sociaal domein aan de raad 
aangeboden. De rekenkamercommissie heeft van een fractie een reactie op de startnotitie 
ontvangen. Naar aanleiding hiervan is de definitieve startnotitie aangepast en in november aan de 
raad aangeboden. Het hoofddoel van het onderzoek is een knoppen- monitormodel te ontwikkelen 
die de raad in staat stelt effectiever zijn kaderstellende en controlerende rol in te vullen. 
Uitgangspunt is dat het onderzoek zal worden uitgevoerd door de rekenkamercommissie in eigen 
beheer door twee externe leden. Naar verwachting kan het onderzoeksrapport voor de zomer van 
2022 aan de raad worden aangeboden. 
 
 
 
2. Financiële verantwoording  
De raad heeft voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie € 35.000,00 beschikbaar 
gesteld.  
 
 Begroot 

 
Uitgaven 

Onderzoekskosten 
 

  23.765,00 15.455,75 

Presentiegeld externe leden 
 

9.600,00 9.600,00 

Reiskosten 
 

  900,00 -- 

Contributie NVRR 
 

385,00 385,00 

Scholing/cursus 
 

  250,00 -- 

Vergaderkosten 
 

100,00 31,40 

Reservering onderzoekskosten 
lopend onderzoek 2021-2022 
 

 9.527,85 

Totaal 
 

35.000,00 35.000,00 

 
De vergaderingen en de uitvoering van onderzoeksactiviteiten hebben digitaal plaatsgevonden 
vanwege de coronacrisis. Hierdoor zijn er ook geen reiskosten gemaakt. De NVRR heeft webinars 
aangeboden waarvan er enkele zijn gevolgd door de rekenkamercommissie. 
Voor wat betreft de onderzoekskosten is de rekenkamercommissie binnen het budget gebleven. 
Vanwege een lopend onderzoek inzake Informatievoorziening in het sociaal domein wordt het 
resterend budget € 9.527,85 overgeheveld naar 2022. 
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3. Overig 
Er zijn in 2021 geen schriftelijke klachten ingediend in relatie tot de rekenkamercommissie. 
 
 
4. Jaarplan 2022 
Het onderzoeksprogramma voor 2022 zal, naast het lopende onderzoek naar Informatievoorziening 
in het sociaal domein, worden aangevuld met nieuwe onderzoeksonderwerpen. De 
rekenkamercommissie neemt deel aan het introductieprogramma voor de nieuwe raad. Daarnaast 
hechten wij eraan met vertegenwoordigers van alle fracties van uw raad in gesprek te gaan over 
het inventariseren van wensen en behoeften voor nieuwe rekenkameronderzoeken.  
Naast de door de raad aangedragen onderzoeksonderwerpen wordt de groslijst gevuld met 
onderwerpen die de rekenkamercommissie zelf kan inbrengen.  
 
 
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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