Rekenkamercommissie Bronckhorst
Onderzoeksprogramma 2020
De rekenkamercommissie heeft een shortlist van mogelijke
onderzoeksthema’s en -onderwerpen opgesteld en deze op 22 januari 2020
met de Auditcommissie van uw raad gedeeld. In de vergadering van
30 januari met een delegatie van de gemeenteraad zijn deze
onderzoeksonderwerpen ook besproken. De rekenkamercommissie heeft
daarna geen aanvullende vragen gekregen en heeft het volgende
onderzoeksprogramma opgesteld.
De onderwerpen zijn onder meer gekozen op basis van de in het eerste
kwartaal van het afgelopen jaar met uw fracties gevoerde gesprekken en de
in de loop van het jaar gestelde vragen en suggesties van individuele
raadsleden.

Uitgangspunten:
A. Algemeen
•
•
•
•

Ondersteunend aan taken raad; kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging
Aansluitend op behoefte raad
Potentieel grote doorwerking
Gericht op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid

B. Verbijzondering
•
•
•

twee onderzoeken
één algemeen onderwerp en één concreet, toegespitst onderwerp
één onderzoek in eigen beheer en één onderzoek uitbesteed aan extern bureau

1. Toezicht en handhaving Openbare Orde en Veiligheid
De centrale vraag hierbij is: welk toezicht- en handhavingbeleid heeft de gemeente
Bronckhorst vastgesteld en wordt dit beleid doeltreffend en doelmatig uitgevoerd.

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op en handhaving van veel weten regelgeving. Doel is de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners en bedrijven te
vergroten. De afgelopen jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de OOV

geweest zoals de uitbreiding van bevoegdheden van met name de burgemeester en een
verminderde beschikbaarheid en een aangepaste prioritering van de politie.
Het recente rekenkameronderzoek naar het landschapsbeleid duidt op beperkte aandacht
voor handhaving door de gemeente.
In dit onderzoek wordt gekeken naar:
•
•
•

Het beleid en de uitvoeringsprogramma’s
De organisatie en de uitvoeringspraktijk
De sturing door en invloed van de raad

Het onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd. Verwacht wordt dat gestart
kan worden in mei.

2. Digitale veiligheid en privacy
De centrale onderzoeksvraag daarbij is: zijn de persoonsgegevens en andere
gevoelige informatie bij de gemeente Bronckhorst in goede/veilige handen?

Gemeenten beheren, vooral na de decentralisatie van het sociaal domein in 2015, veel
persoonlijke en gevoelige data van burgers. De dienstverlening verloopt steeds meer digitaal.
Datamining en koppelingen geven de beheerder van gegevens de mogelijkheden meer met
de gegevens te doen dan de bedoeling was bij de verstrekking van de gegevens. De
burger/verstrekker van de brongegevens moet er op kunnen vertrouwen dat het gebruik van
de gegevens rechtmatig is. Tegelijkertijd neemt de dreiging van cybercrime toe. Dit
onderstreept het belang van een goede informatiebeveiliging, ook in Bronckhorst.
In 2013 hebben gemeenten zich verplicht te werken aan verbetering van de digitale
veiligheid. Gemeenten hebben daarom de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
(hierna: BIG) opgesteld. Zij werden daarbij ondersteund door VNG en het Rijk. De BIG
formuleert op strategisch en tactisch niveau eisen waaraan informatiebeveiliging bij
gemeenten minimaal moet voldoen.
Het onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd in het najaar van 2020.

3. Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)
De centrale onderzoeksvraag is: is de Pilot CPO in de gemeente Bronckhorst
uitgevoerd binnen de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten en heeft
dat ertoe geleid dat jongeren tussen de 18 en 30 jaar een betaalbare woning
hebben gevonden in Hengelo, Steenderen, Vorden of Zelhem?

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 2 november 2017 een amendement
aangenomen waarin extra prioriteit wordt gegeven aan de woningproblematiek van
jongeren. In aansluiting op het amendement is er vervolgens in de kernen Steenderen,
Zelhem, Vorden en Hengelo gestart met de ontwikkeling van vijf gemeentelijke locaties
onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Op 12 juli 2018 heeft de
gemeenteraad de uitgangspunten voor de pilot woningbouw voor jongeren vastgelegd. Het
beoogde effect van de pilot is in het raadsvoorstel als volgt verwoord:
‘Dat jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar, die problemen ondervinden bij het
toetreden tot de woningmarkt, de komende twee jaar een betaalbare woning kunnen
realiseren op vijf locaties in de kernen Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem.’
In het raadsbesluit zijn de uitgangspunten voor de pilot vastgelegd. De raad heeft ingestemd
met een zestal punten waaronder een werkbudget van €1.150.000,- en het beschikbaar
stellen van €700.000,- ten behoeve van de ‘Verordening starterslening gemeente
Bronckhorst.’ Verder is afgesproken dat de opgedane ervaringen worden geëvalueerd en dat
wordt onderzocht in welke vorm en onder welke voorwaarden ook in andere kernen door de
gemeente initiatieven kunnen worden genomen om woningbouw voor jongeren te
stimuleren.
De rekenkamercommissie Bronckhorst voert dit onderzoek uit. .

