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1. Voorgenomen onderzoeken 2019
Inleiding
Nadat de Rekenkamercommissie (Rkc) van de gemeente Altena op 8 januari 2019 was
beëdigd, kon de Rkc aan de slag om te komen tot een onderzoeksprogramma voor het jaar
2019. Wij hebben eerst een shortlist samengesteld van een zestal onderwerpen die mogelijk
voor de nieuwe gemeente Altena interessant zouden kunnen zijn.
Deze suggesties hebben wij via de griffie voorgelegd aan alle (7) raadsfracties. Medio maart
2019 zijn wij hierover in gesprek gegaan met alle afzonderlijke raadsfracties.
Dit heeft geleid tot levendige gesprekken, waaruit duidelijk is geworden dat alle fracties veel
belang hechten aan onderzoeken die van meerwaarde kunnen zijn voor de gemeente Altena.
Op basis van de reacties van de fracties is een gezamenlijke voorkeur voor een
onderzoeksonderwerp uitgesproken. De raadsfracties hebben daarnaast van de mogelijkheid
gebruik gemaakt om zelf ook onderzoeksonderwerpen aan te dragen.
Op basis van de input van de fracties is een onderwerp (informatieveiligheid) in het tweede
kwartaal 2019 nader verkend.
Vervolgens heeft de Rkc op 1 juli 2019 kennis gemaakt met de leden van de directie en de
burgemeester. Bij zowel de kennismaking met de directie als met de burgemeester is de
wens uitgesproken dat de Rkc bij de inventarisatie van mogelijk te onderzoeken
onderwerpen stevig aan de voorkant verbinding zoekt niet alleen met de raad, maar ook
met het college en de directie. De Rkc heeft dit verzoek in overweging genomen en
geconcludeerd dat dit meerwaarde heeft. De Rkc heeft daarom besloten om voor de
totstandkoming van het onderzoeksprogramma (jaarlijks) en voor de start van elk
onderzoek met een (vertegenwoordiging) van de drie gremia te schakelen, c.q. af te
stemmen.
De Rkc heeft na consultatie van de raadsfracties en de directie de balans opgemaakt voor
wat betreft de onderwerpen die reeds in 2019 in zullen worden onderzocht. Of beter gezegd,
hét onderwerp. In 2019 zal namelijk één onderzoek worden opgestart, te weten
Informatieveiligheid.
Het overzicht van geopperde onderwerpen waar in 2019 niet voor wordt gekozen is
opgenomen in bijlage 1. We willen deze onderwerpen in de toekomst meenemen in de
voorbereiding van het alsdan op te stellen onderzoeksprogramma.
Informatieveiligheid
Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit, zo ook de
gemeente Altena. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in
Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Vanaf 25 mei 2018 is de regelgeving rondom privacy aangescherpt. De vraag is of de
nieuwe gemeente Altena op alle onderdelen voldoet aan de aangescherpte regelgeving.
Mocht uit het onderzoek blijken dat dit zo is, dan geeft dat een geruststellende gedachte.
Echter, mocht blijken dat dit op onderdelen (nog) niet het geval is, dan heeft de gemeente
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er belang bij dat dit op korte termijn inzichtelijk wordt gemaakt zodat de nodige
maatregelen getroffen kunnen worden.
Proces
Het voorgenomen onderzoek zal nader worden uitgewerkt in een startnotitie. Daarin worden
onderzoeksvragen, opzet en planning nader uitgewerkt. Deze startnotitie zal aan de raad,
het college en de directie worden voorgelegd, zodat u allen voortijdig een scherp beeld heeft
van de hoofd- en nevenonderzoeksvragen en het doel van het onderzoek. Dit is het
moment, waarop eventuele accenten en beleidsmatige input gegeven kunnen worden, zodat
de Rkc in het onderzoek daar rekening mee kan houden. Op deze wijze verwachten wij als
Rekenkamercommissie bij te dragen aan een sterke relevantie van het onderzoek en
optimalere opvolging van onze aanbevelingen.
Tot slot
De Rekenkamercommissie Altena wil graag een bijdrage leveren aan het functioneren van
raad en organisatie. Wij hebben een keuze gemaakt voor een eerste onderzoeksonderwerp
dat zich hiervoor goed leent. Hierbij heeft de Rkc wel in ogenschouw genomen dat de
organisatie op dit moment nog in opbouw is. Bij de uitvoering van het onderzoek zullen we
aan dit aspect dan ook aandacht schenken.
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2. Begroting 2019
Het beschikbare budget voor de Rekenkamercommissie bestaat voor het jaar 2019 uit een
bedrag van € 50.000.
Na aftrek van de kosten voor de Rkc blijft een bedrag beschikbaar voor onderzoeken van
ongeveer € 39.000.
Op basis van het beschikbare budget heeft de Rekenkamercommissie de volgende begroting
voor 2019 vastgesteld. De kosten voor het onderzoek Informatieveiligheid zullen worden
geraamd nadat de startnotitie is opgesteld.
Begroting 2019
Budget

€ 50.000

Uitgaven, waarvan:

€ 39.000

-

Onderzoek Informatieveiligheid

pm

-

Nader te bepalen onderzoek(en)

pm

Kosten rekenkamercommissie

€ 11.000
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Bijlage 1
Groslijst onderzoeksonderwerpen

Onderwerp

Toelichting

Dienstverleningsconcept

Hoe is het ontwikkelde dienstverleningsconcept
doorvertaald naar de uitvoering en welke
indicatoren daarbij zijn gesteld? Hoe stuurt de
gemeente hier op en welke verbeteracties
worden ondernomen?

Doelen in het bestuursakkoord

Hoe zijn die geformuleerd, hoe breng je dat goed
in beeld, zodat je de voortgang kunt volgen?

Burgerinitiatieven

Hoe gaat men daarmee om?

Beleid rond energietransitie en
duurzaamheid

Stand van zaken m.b.t. beleid op dit onderwerp?

Kosten huisvesting nieuwe
gemeente

Mede in relatie tot strategisch personeelsplan.

Integriteitsbeleid

Hoe is het ‘op papier’ geregeld en wat is precies
‘de vertaling’ naar de processen?

Inkoopbureau West Brabant

Welke voordelen levert deelname op?

Visie gemeente Altena

Is de vertaalslag naar besturingsfilosofie
congruent met de visie?
Is de doelstelling van de fusie behaald?

Woningbouw

Zijn de huidige plannen goed afgestemd op de
toekomst?
Is de woonbehoefte per kern goed in beeld?

Jeugdzorg

Is de sturing voldoende in control gezien het
tekort op de begroting 2019?
Heeft gemeente Altena hier al een eigen visie op?

Grondexploitatie

Zijn de verschillen qua eindpositie ultimo 2018
van de drie voormalige gemeenten te verklaren?
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