Jaarverslag 2016
Jaarplan 2017
van de rekenkamercommissie

VOETTEKST

Voorwoord

Met genoegen bied ik u het gecombineerde jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 van de
rekenkamercommissie van Alphen aan den Rijn aan. In dit document geven we een overzicht van onze
activiteiten en uitgaven in 2016 en onze plannen en begroting voor 2017.
In 2016 hebben wij onderzoeken afgerond op het terrein van verbonden partijen, de
programmabegroting, digitale meldingen openbare ruimte en citymarketing. Ook hebben wij een
rekenkamerbrief opgesteld over de beveiliging van de internetverbinding van de gemeentelijke website.
Meer hierover leest u verder op in het jaarverslag.
Eind 2016 hebben wij met een aanzienlijk deel van de fracties en de auditcommissie gesproken over
mogelijke onderzoeksonderwerpen voor 2017. Wij danken hen voor de prettige en nuttige gesprekken.
Ook hebben wij een verzoek gekregen vanuit de gezamenlijke fractievoorzitters voor het doen van
een onderzoek. Verder hebben wij per email enkele onderzoekssuggesties ontvangen van individuele
raadsleden. Op basis van dit alles hebben wij een groslijst gemaakt van mogelijke onderwerpen. Begin
2017 spreekt de rekenkamercommissie met het college en DT over mogelijke onderzoeksonderwerpen.
Dit kan ook nog onderwerpen voor deze groslijst opleveren.
Vooralsnog hebben wij besloten in 2017 met drie nieuwe onderwerpen aan de slag te gaan. Daarnaast is
er nog een onderzoek dat doorloopt vanuit 2016. In het jaarplan 2017 leest u hierover meer.
Ten slotte willen wij het college van B&W en de ambtelijke organisatie bedanken voor de positieve wijze
waarop zij afgelopen jaar meewerkten aan onze onderzoeken.

Guusje Schreven, voorzitter rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn, 4 januari 2017
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1 | Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt het Jaarverslag 2016/Jaarplan 2017 van de rekenkamercommissie van de gemeente Alphen
aan den Rijn. Hierin blikken wij zowel terug als vooruit. Dit past in de visie van de rekenkamercommissie
op de uitoefening van haar taak. Immers, door onze terugblik te verbinden aan de vooruitblik organiseren
wij ons eigen leermoment en vertalen we dat direct in verbeteringen voor de toekomst.
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2 | Wat doet de rekenkamercommissie?

Wij ondersteunen de gemeenteraad met onafhankelijk onderzoek. Leren en verbeteren staan
daarbij centraal.
Wij willen met onze onderzoeken inzicht verschaffen in zowel de activiteiten als de prestaties en de
resultaten van de gemeente. Waar nodig doen we aanbevelingen.

Hoe kiezen we onderwerpen voor onderzoek?
De rekenkamercommissie is onafhankelijk. De gemeenteraad, het college en de inwoners
kunnen onderzoeksonderwerpen aandragen. Wij vinden het belangrijk om met de raad mogelijke
onderzoeksonderwerpen te bespreken. Vervolgens bepalen we zelfstandig wat we onderzoeken en hoe
we dat doen.
Voor de selectie van onderwerpen hanteren wij de volgende criteria:

Toegevoegde waarde

De rekenkamercommissie wil leer- en verbeterprocessen
stimuleren en aanbevelingen doen waardoor de gemeente
Alphen aan den Rijn in het belang van de inwoners effectiever en
efficiënter kan werken.
Het onderzoek levert daartoe toegankelijke, bruikbare en actuele
informatie op waarover in deze vorm niet wordt beschikt en
waarmee de raad en het college het functioneren van de gemeente
kunnen verbeteren.

Maatschappelijk belang

Het betreft een onderwerp dat het actuele of toekomstige
functioneren van de samenleving als geheel sterk raakt
(voorbeelden: veiligheid, goede en betaalbare huisvesting) of
belangen van omvangrijke of bepaalde doelgroepen (bijv. sociaal
zwakkeren).

Financieel belang

Het betreft een onderwerp of een beleidsterrein waar de gemeente
geld aan uitgeeft en financiële risico’s kan lopen.

Mate van risico voor

De mate waarin rond het onderwerp twijfels bestaan over de

doeltreffendheid en/of

resultaten die met het gevoerde beleid worden bereikt en/of de

doelmatigheid

mate waarin rond het onderwerp twijfels bestaan of de middelen
op een goede wijze worden ingezet in relatie tot de gewenste
resultaten.

Variatie

De rekenkamercommissie streeft naar variatie in onderzochte
onderwerpen (spreiding over beleidsterreinen) en
onderzoekvormen.

WAT DOET DE REKENKAMERCOMMISSIE?
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In verband met het criterium ‘toegevoegde waarde’ proberen wij de onderzoeken zó in de tijd te
programmeren dat deze goed aansluiten bij de discussies en/of besluitvorming in de raad. Verder streven
wij naar een spreiding van de onderzoeken over het jaar zodat aan alle onderwerpen evenwichtige
aandacht geschonken kan worden.
Het streven is om vóór 1 december voorafgaand aan het onderzoekjaar met de auditcommissie en het
college te overleggen over hun voorgenomen onderzoeken.

Samenstelling rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende vijf leden:
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•

de heer drs. M. (Mohammed) Essafi MA (op 26-3-2015 benoemd voor 4 jaar)

•

de heer mr. drs. E. (Eelco) Huijsing, penningmeester (op 26-3-2015 benoemd voor 3 jaar)

•

mevrouw drs. G. (Guusje) Schreven, voorzitter (op 26-3-2015 benoemd voor 5 jaar)

•

mevrouw M. (Marlou) Slaghuis MSc MA (op 26-3-2015 benoemd voor 3 jaar)

•

de heer drs. V.P. (Vincent) van Stipdonk, vicevoorzitter (op 26-3-2015 benoemd voor 4 jaar)

WAT DOET DE REKENKAMERCOMMISSIE?

3 | Communicatie

Fractiebezoeken
De rekenkamercommissie is onafhankelijk in haar onderzoeken en de keuze van
onderzoeksonderwerpen. Wij vinden het belangrijk om voor mogelijke onderzoeksonderwerpen in ieder
geval te overleggen met de raad en we hebben eind 2016 gesprekken met het grootste deel van de
fracties gevoerd.
De meest genoemde suggesties voor onderzoek waren:
•

Jeugdzorg (nog vanuit 2016)

•

Nieuw & Anders

•

Factsheets over de programma’s van de programmabegroting

•

Vastgoedbeleid

•

Gezond & Bewegen

Evaluatiegesprek met fracties
Op 8 december heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden tussen de leden van de rekenkamercommissie
en vertegenwoordigers van de raadsfracties. Daarin is van gedachten gewisseld over de positie van de
rekenkamercommissie, de onderzoekskeuze- en aanpak, de effectiviteit en de onderlinge contacten.
Er is afgesproken het contact tussen de raadsleden en de rekenkamercommissie te intensiveren en de
mogelijkheid van een informele klankbordgroep vanuit de raad te bezien. Ook zal voortaan jaarlijks in
september een dag van de rekenkamercommissie gehouden worden om onderzoeksonderwerpen op
te halen. Om de zichtbaarheid van het werk van de rekenkamercommissie te vergroten, is een aantal
verbeteringen wenselijk. Zo is afgesproken dat de rekenkamercommissie haar producten in principe altijd
in de betreffende vakcommissie zal presenteren. Daarnaast zal meer aandacht worden besteed aan de
website van de rekenkamercommissie.

Afstemming met auditcommissie
In 2016 hebben wij een aantal keren met de auditcommissie overlegd. Deze gesprekken gingen
vooral over de afstemming van de onderzoeken van de rekenkamercommissie, de accountant
en de 213-A-onderzoeken. Bij deze gesprekken heeft de auditcommissie ook suggesties voor
onderzoeksonderwerpen gedaan.

Afstemming met het college van B&W en de ambtelijke organisatie
Wanneer wij van plan zijn een onderzoek te doen, is er vooraf contact met de gemeentesecretaris. Dit
heeft als doel om het onderzoek aan te kondigen en te vernemen wie de behandelend ambtenaar is.
Daarna hebben de begeleiders van het onderzoek vanuit de rekenkamercommissie een gesprek met de
gemeentesecretaris en de behandelend ambtenaar om een beeld te krijgen van de timing en focus van
het onderzoek en om na te gaan of er relevante ontwikkelingen, evaluaties en/of onderzoeken zijn.
Bij de daadwerkelijke start is er een startgesprek met de rekenkamercommissie, de onderzoekers, de
behandelend ambtenaar en eventueel ook de betrokken wethouder.

Regio
Wij nemen deel aan het overleg van rekenkamer(commissie)s in de regio Holland Rijnland. De
samenwerking is gericht op uitwisseling van ervaring, het gemeenschappelijk (doen) verrichten van
onderzoek en het uitwisselen en vergelijken van bevindingen. In 2016 kwamen we twee maal bijeen.
In mei 2016 hebben de gezamenlijke rekenkamercommissies bekeken of dit overleg in deze vorm

COMMUNICATIE

11

voortgezet kon worden. De conclusie was dat de meerderheid het voldoende vindt om één keer per jaar
bijeen te komen, waarbij het houden van themabijeenkomsten als meerwaarde wordt gezien.

Nederlandse Vereniging voor Rekenkamer en Rekenkamercommissies (NVRR)
Wij zijn als rekenkamercommissie lid van de NVRR. Binnen deze vereniging worden ervaringen
uitgewisseld. Tevens stelt de vereniging handreikingen op. Wij hebben op 10 oktober 2016 meegedaan
aan de eerste Spotdag van rekenkamer(commissie), met als onderwerp: meldingen openbare ruimte via
de website. Deze spotdag was een samenwerking van de NVRR en de Algemene Rekenkamer en
17 rekenkamer(commissie)s, waaronder die van Alphen aan den Rijn (zie blz. 8).

Website
De rekenkamercommissie heeft een eigen pagina op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Hier staat beschreven waar de rekenkamercommissie voor staat en wat de samenstelling is. Tevens
worden op die pagina de lopende onderzoeken en publicaties gepresenteerd. Begin 2017 wordt deze
website overzichtelijker ingericht.
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4 | Onderzoeken 2015 en 2016

Na de kennismakingsgesprekken met de fracties, het college van burgemeester en wethouders en het
concernmanagementteam zijn we in 2015 en 2016 de volgende onderzoeken gestart:
1.

Sturen op afstand (afgerond);

2.

Quick scan programmabegroting (afgerond);

3.

Citymarketing (afgerond);

4.

Digitale Meldingen openbare ruimte (afgerond);

5.

Social Return on Investment (loopt nog);

6.

Transformatie jeugdzorg (tijdelijk stopgezet in verband met de bezwaren van partijen tegen de
aanbesteding van de jeugdzorg door de gemeente).

Daarnaast hebben wij in december 2016 onze eerste rekenkamerbrief over de beveiliging van de
internetverbinding van de gemeentelijke website uitgebracht. Met een rekenkamerbrief willen wij de
gemeenteraad voor een bepaald onderwerp attenderen op mogelijke risico’s op basis van door anderen
gedaan onderzoek.
Hieronder beschrijven wij in het kort wat de onderzoeken hebben opgeleverd.

Sturen op afstand
Wij hebben op 10 februari 2016 voor de raadsleden en collegeleden een werkconferentie over sturen
op afstand gehouden. Hiermee wilde de rekenkamercommissie raadsleden ondersteunen door hen
te laten bespreken hoe zij zich in het kader van sturen op afstand willen en kunnen opstellen in
samenwerkingsrelaties met andere partijen. Dit heeft geresulteerd in een kompas dat de belangrijkste
uitkomsten en richtingwijzers van de avond bevat. Dit kompas kunnen raadsleden ook hanteren op
andere momenten waarop zij in het raadswerk in aanraking komen met verbonden partijen en andere
samenwerkingsverbanden.

Quick scan Programmabegroting 2016-2019
Wij zijn met een quick scan nagegaan of de programmabegroting 2016-2019 voldoende mogelijkheden
biedt voor de gemeenteraad om goed te kunnen sturen en controleren en welke mogelijkheden voor
verbetering er zijn. In de quick scan is één programma onderzocht: het programma ‘schoon, heel en
veilig’. De quick scan is in het tweede kwartaal 2016 aangeboden aan de raad. De resultaten worden door
college i.s.m. de auditcommissie benut voor het verder verbeteren van de begroting.

Citymarketing
Eén van de ambities uit het coalitieakkoord is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsbeleid en een
aansprekend profiel van de gemeente Alphen aan den Rijn. Een goed citymarketingbeleid is hiervoor
nodig. Alphen aan den Rijn wil zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats. Er is
behoefte aan meer werkgelegenheid voor met name hoger opgeleiden in de gemeente. De gemeente wil
dit bereiken door een actief acquirerend beleid en sterke citymarketing.
Op 14 april 2015 heeft het college een commissie citymarketing ingesteld. Deze commissie bestaat uit
Alphense experts die gevraagd zijn om ambities en een aanpak te formuleren voor citymarketing. De
commissie Citymarketing heeft een adviesnota uitgebracht aan de Economische Adviesraad Alphen aan
den Rijn. De nota ‘Alphen aan den Rijn, Groene stad met Lef’ beschrijft de ambities en aanbevelingen op
de langere termijn tot 2030.

ONDERZOEKEN 2015 EN 2016
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Wij hebben een ex ante onderzoek gedaan naar het citymarketingbeleid. Hiermee hebben wij de stand
van zaken voorafgaand aan de uitvoering in kaart gebracht. Met de bevindingen wilden wij de startpositie
van citymarketing bepalen.
Het doel van het onderzoek was om zowel inzicht te krijgen in het citymarketingbeleid van de
gemeente Alphen aan den Rijn als in de perceptie van ondernemers hierover. Een onderzoek naar
citymarketing diende bruikbare en actuele informatie op te leveren waarmee de raad en het college het
citymarketingbeleid van de gemeente kunnen verbeteren. Hierbij zijn ook de eventuele verschillen tussen
de kernen in ogenschouw genomen.
Stand van zaken: het onderzoek is eind 2015 gestart en is in december 2016 aan de raad aangeboden.
Het rapport wordt in de Commissie RED van 12 januari 2017 behandeld.

Social Return on Investment
In het Beleidsplan Rijnstreek werkt 2015 –2016 stelt de gemeente Alphen aan den Rijn dat door de
invoering van de Participatiewet gemeenten verantwoordelijk zijn voor nieuwe doelgroepen, nieuwe
instrumenten voor arbeidsinschakeling beschikbaar zijn en de omvang van budgetten verandert. De raad
heeft in het coalitieakkoord op dit punt gesteld dat de gemeente ondersteuning organiseert voor hen die
dat nodig hebben en dat deze ondersteuning gericht is op participatie.
Eén van de manieren waarop de gemeente participatie wil bevorderen is Social Return on Investment
(SROI). SROI is een vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) waarbij bedrijven
en organisaties een deel van de,door de gemeente aan hen gegunde opdracht, in de samenleving
herinvesteren. Dit kan bijvoorbeeld door van opdrachtnemers bij aanbesteding te verlangen dat zij
een bepaald hoeveelheid (langdurig) werklozen en mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen.
Op 28 februari 2013 besloot de raad dat SROI een onderdeel diende te zijn van het aanbestedings- en
inkoop beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. Binnen de grenzen van de wet- en regelgeving op
het gebied van geeft de gemeente bedrijven uit de eigen gemeente een preferente positie, mits door de
bedrijven een percentage van de aanneemsom wordt geïnvesteerd in werkgelegenheid voor langdurig
werklozen en mensen met een arbeidshandicap. Om SROI goed te kunnen toepassen werken drie
gemeenten (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem) samen in het WerkgeversServicepunt
Rijnstreek. Het Werkgevers Servicepunt Rijnstreek is een intermediair tussen bedrijven en gemeenten in
de regio.
Wij willen met dit onderzoek vaststellen in hoeverre het hanteren van SROI als criterium bij
aanbestedingen door de gemeente Alphen aan den Rijn bijdraagt aan de arbeidsparticipatie van langdurig
werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.
Stand van zaken: het onderzoek is in het vierde kwartaal van 2016 gestart gegaan. Dit onderzoek wordt
waarschijnlijk in het eerste kwartaal 2017 afgerond.

Meldingen openbare ruimte
Wij onderzochten tegelijkertijd met 17 andere rekenkamer(commissie)s de ervaringen van inwoners
met het doen van een melding openbare ruimte via de website. Het was een bijzonder experiment: in
één dag is op een nieuwe manier onderzoek verricht. Op 10 oktober 2016 namen twee leden van de
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rekenkamercommissie samen met vier medewerkers van de Algemene Rekenkamer straatinterviews af
met inwoners van Alphen aan den Rijn. We vroegen willekeurige inwoners om op een iPad via de website
van de gemeente een fictieve melding over een losliggende stoeptegel in te voeren. Daarna vroegen
wij naar hun ervaringen. Het onderzoek was niet representatief, maar wel illustratief. De Alphense
respondenten zijn redelijk positief over het digitale meldingsformulier, maar Alphen scoort op alle
bevraagde aspecten onder het totaalgemiddelde.
Het onderzoek heeft geleid tot de zeven aanbevelingen aan het college van B&W om de digitale
dienstverlening rond meldingen verder te verbeteren. De overkoepelende tip is: kijk vanuit ogen van
de klant naar het formulier: maak het duidelijker en eenvoudiger. Het rapport is op 23 november 2016
aangeboden aan raad en college.

Transformatie jeugdzorg
De gemeente Alphen aan den Rijn is net als de rest van de gemeenten in Nederland sinds 1 januari 2015
bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor het sociaal domein. Eén van de decentralisaties betreft de
Jeugdwet. Het gaat hier concreet om het scala van preventie, ondersteuning, hulp, zorg bij opvoeden en
opgroeien, psychische problemen en stoornissen van jeugdigen.
Wij gaan onderzoek doen naar de transformatie jeugdzorg. Het startpunt hiervoor is een nulmeting, het
in kaart brengen van de huidige (feitelijke) situatie op het gebied van jeugdzorg. Een vervolgmeting moet
kort voor het aflopen van de contracten plaatsvinden, zodat inzicht wordt verkregen in de behaalde
resultaten en ook lessen getrokken kunnen worden voor de nieuwe aanbesteding in de periode daarna.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in 2015 en 2016 geen nieuw beleid ontwikkeld op het gebied
van jeugdzorg, maar gekozen voor een overbruggingsperiode. Met ingang van 1 januari 2017 wilde de
gemeente Alphen aan den Rijn nieuwe contracten voor twee jaar afsluiten met aanbieders van jeugdzorg.
Om dit zorgvuldig te kunnen doen, is de gemeente Alphen aan den Rijn (samen met Kaag en Braassem)
dit jaar gestart met de voorbereidingen van de inkoop van deze contracten. Echter, al vóór de gunning
heeft één van de inschrijvers een kort geding gestart. Daarin maakt zij bezwaar tegen de wijze waarop
de gemeenten de aanbesteding hebben georganiseerd. De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat
inschrijvers reële vragen hebben gesteld aan de gemeenten, maar dat de gemeenten de gevraagde
informatie niet of onvoldoende hebben verstrekt.
Gevolg hiervan is dat wij het onderzoek rondom jeugdzorg hebben moeten opschorten in verband met
de uitspraak van de voorzieningenrechter en het hoger beroep dat nu loopt inzake de aanbesteding van
de jeugdzorg per 1 januari 2017. We hadden al offerte-aanvragen naar onderzoeksbureaus gestuurd.
We hebben hen op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen. Zodra definitief uitsluitsel is over de
gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter zal het onderzoek rondom de jeugdzorg in 2017
worden opgepakt.

Rekenkamerbrief Beveiliging Internetverbinding gemeentelijke website
Op 7 december 2016 heeft de rekenkamercommissie een rekenkamerbrief aan de raad gezonden over
de beveiliging van de internetverbinding van de gemeentelijke website. De Open State Foundation
presenteerde op 1 december 2016 een onderzoek naar 1.816 overheidswebsites, waaronder die van
de gemeente Alphen aan den Rijn. In de rekenkamerbrief zijn de bevindingen van dat onderzoek kort
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weergegeven en is verwezen naar nadere informatie. De kern van de bevindingen was dat de kwaliteit
van de HTTPS-instellingen van de Alphense website met een A- werd beoordeeld. Dat is niet slecht, maar
kan nog beter. De website ondersteunt HTTPS, dat is positief, maar HTTPS wordt helaas niet afgedwongen
en de website gebruikt niet standaard HTTPS. Wij hebben de raad via de rekenkamerbrief in overweging
gegeven om het college te verzoeken te reageren op de bevindingen uit dit onderzoek en zo nodig
aan te geven welke act¡es daaruit voortvloeien. Het college heeft middels een schrijven aangegeven de
aanbevelingen ter harte te nemen en deze mee te zullen nemen in de aanpak om digitale dienstverlening
te verbeteren: “Alphen Digitaal 2017”.
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5 | Financiële verantwoording 2016

Beschikbaar
Kosten ten behoeve van

Budget 2015

Budget 2016

rekenkamercommissie

rekenkamercommissie

euro’s)

(in euro’s)
103.057,00

103.057,00

255,00

nvt

18.100,00

24.800,00

252,21

1.195,10

selectieprocedure
Presentiegelden 2015
Reiskosten
Diverse kosten
Holland Rijnland regiocommissie
Catering
Vereniging van lokale

55,00
520,42

539,75

1.510,00

845,00

149,50

910,00

11.000,00

nvt

5.240,00

4.210,00

rekenkamers (contributie,
congreskosten)
Representatiekosten
Onderzoekskosten
Verbonden partijen
Quick scan programmabegroting
Citymarketing

19.750,00

Social Return on Investment

19.600,00

TOTAAL UITGAVEN

37.082,13

71.849,85

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2016
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6 | Onderzoeken voor 2017

Voor 2017 hebben we een aantal onderzoeksonderwerpen geselecteerd om nader uit te werken. Deze
onderzoeken zullen we oppakken naast het nog lopende onderzoek op het terrein van SROI. Daarnaast
zien wij nog ruimte voor rekenkamerbrieven.

Jeugdzorg
Hopelijk kunnen wij in het eerste kwartaal van 2017 opnieuw met dit onderzoek beginnen.

Nieuw en Anders
In de raadsvergadering van 30 juni 2016 werd voorgesteld door de fractievoorzitter van de ChristenUnie
om in het fractievoorzittersoverleg te spreken over de manier waarop de raad inzicht kan krijgen in de
effecten van Nieuw en Anders. In het overleg van de fractievoorzitters is hierover vervolgens gesproken
en aangegeven dat het belangrijk is dat de raad, onafhankelijk van het college, onderzoekt hoe Nieuw &
Anders uitpakt in de praktijk. De rekenkamercommissie is gevraagd om een dergelijk onderzoek uit te
voeren. Daarop is vervolgens op 18-10-2016 een verkennend overleg gevoerd met een aantal leden van
de rekenkamercommissie en een vertegenwoordiging vanuit de raad. De rekenkamercommissie heeft
op basis van dit verkennende gesprek een bespreeknotitie opgesteld. Daarin is als optie opgenomen
dat de rekenkamercommissie in 2017 een onderzoek kan gaan verrichten over de vraag “Welke effecten
heeft Nieuw en Anders ten aanzien van de rollen, inzet, betrokkenheid en invloed van inwoners en
raadsleden?”. Op 19 december 2016 is de notitie besproken met bovengenoemde fractievoorzitters. Een
onderzoek naar Nieuw en Anders start begin 2017.

Wegwijzers
De rekenkamercommissie gaat in 2017 een aantal Wegwijzers maken. Een Wegwijzer is een kort
document (1 à 2 A4) dat de raad in woord en beeld wegwijs maakt in een beleidsthema. Voor een aantal
nog te bepalen thema’s worden in Wegwijzers de belangrijkste informatie, vragen en stuurmogelijkheden
in kaart gebracht. Een wegwijzer is dus een combinatie van een Factsheet en het Kompas zoals de
rekenkamercommissie februari 2016 maakte voor Sturen op afstand. De precieze opzet kan verschillen
per thema, maar er kan worden gedacht aan indeling op onderwerpen als: Vraagstukken, Inkomsten &
Uitgaven, Beleid, Rol van de raad, Rol van de samenleving, Hulpvragen, Dilemma’s, etc.

ONDERZOEKEN VOOR 2017
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Het beschikbare budget voor de rekenkamercommissie is door de gemeenteraad bij de vaststelling van
de programmabegroting 2017 bepaald op € 100.000,-.

BUDGET 2017

21

22

VOETTEKST

23

Februari 2017

Contact met Gemeente Alphen aan den Rijn
Bezoekadres
Stadhuisplein 1 2405 SH Alphen aan den Rijn
Postadres
Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon
+31(0) 172 465352
Website
http://www.alphenaandenrijn.nl/Bestuur_organisatie/Gemeenteraad/Commissies/Rekenkamercommissie
Mail
rekenkamercommissie@alphenaandenrijn.nl
VOETTEKST

