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Rekenkamercommissie Maasdriel – terugblik op 2017, verder in 2018

Met de keuze voor een Rekenkamercommissie, bestaande uit één extern lid, alsmede
met de benoeming van Frank Hordijk als directeur-voorzitter (in casu dus als enig lid) heeft
de Rekenkamercommissie van de gemeente Maasdriel in 2008 de doorstart gekregen, die de
raad zich eerder ten doel stelde.

I

Wat heeft de commissie in 2017 gedaan?

Tevens:
II

Wat is daarmee bereikt?

De commissie heeft in 2017 gewerkt aan:
 onderzoek 14 – Lokaal onderwijsbeleid (naar de inhoud en uitvoering van het lokaal
onderwijsbeleid in Maasdriel in de afgelopen jaren)
 onderzoek 15 – Beveiliging van informatie (inzake de diverse maatregelen, die rond
de beveiliging van informatie – in de brede zin van het woord – relevant zijn).
De uitkomsten van deze onderzoeken zijn gepresenteerd en kort besproken in de laatste
raadsvergadering voor de raadsverkiezingen van maart 2018, die plaatsvond op
22 februari 2018. Die presentatie en bespreking kregen een vervolg in de vergadering
van de Commissie Samenleving en Financiën, die werd gehouden op 17 april 2018.
Naast het voorgaande heeft de Rekenkamercommissie ook in 2017 bijgedragen aan de
werkzaamheden van een tijdelijke raadswerkgroep Financiën, die voorstellen heeft
ontwikkeld voor het verbeteren van de informatiewaarde van de zogenoemde Buraps.
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III

Wat heeft dat gekost?

De Rekenkamercommissie Maasdriel beschikte in 2017 over een ongewijzigd budget van
indicatief € 10.500. Hordijk & Hordijk B.V., het bureau waarvan Frank Hordijk directeur is,
heeft inzake alle genoemde werkzaamheden in 2017 één declaratie ingediend van € 6.713.

IV

Wat wil de commissie in 2018 doen?

De commissie kiest zelfstandig de te onderzoeken onderwerpen, maar staat altijd
open voor suggesties (die met name worden besproken in de zogenoemde Klankbordgroep,
zie verder in dit memorandum).
In het najaar van 2018 wil de Rekenkamercommissie twee onderzoeken verrichten:


naar de opzet en praktische uitvoering van de jeugdzorg in Maasdriel. Op basis van
welke uitgangspunten, kaders en overeenkomsten vindt de uitvoering van ambulante en
residentiële jeugdzorg plaats, voor Maasdrielse jongeren (en hun thuisfront) die die zorg
nodig hebben? Hoe wordt het kwantitatieve en inhoudelijke presteren van de betrokken
professionals aangestuurd, bewaakt en periodiek geëvalueerd?



naar de opzet en werking van het zogenoemde Ondernemersloket van de gemeente
Maasdriel. Hoe functioneert dat loket? Hoe ervaren verenigde en individuele
ondernemers, banken en accountants-adviseurs dat in termen van bereikbaarheid,
wel of niet ondervonden (actieve) support en follow-up aandacht?
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V

Wat gaat dat kosten?

De Rekenkamercommissie besteedt ook het voor 2018 beschikbare budget ad ruwweg
€ 10.500 zo effectief en doelmatig mogelijk, met andere woorden: poogt dat budget in te
zetten voor het bereiken van onderzoeksresultaten, waarmee de gemeente Maasdriel en
daarbinnen in het bijzonder de raad echt ‘verder’ kan.

VI

Hoe communiceert de commissie?

De Rekenkamercommissie plaatst alle relevante stukken op een voor de commissie ingerichte
subsite van de site van de gemeente Maasdriel. Mogelijk wordt in het najaar van 2018 ook
actief de publiciteit gezocht, bijvoorbeeld via een bijdrage aan Het Carillon of Het Kontakt.
In de persoon van Frank Hordijk is de commissie doorlopend bereikbaar via mail of telefoon.
Ook in 2018 heeft de commissie één of meerdere keren een overleg met de zogenoemde
Klankbordgroep uit de raad, thans bestaande uit vier raadsleden plus de griffier van de raad.
De desbetreffende vergaderingen zijn openbaar en (dus) door iedere belangstellende bij te
wonen.
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Voor vragen, opmerkingen of suggesties:

Rekenkamercommissie Maasdriel
Frank Hordijk, directeur-voorzitter

Desgewenst via de griffie van de raad:
Mevrouw Hermie van Ommeren

Mail
Telefoon

Mail
Telefoon

frank@hordijk.org
0345 - 533 083

griffier@maasdriel.nl
0418 – 638 410

