
Missie
• Helpen raad bij kaderstellende en controlerende rol
• Bijdragen aan inzicht doelmatigheid, effectiviteit en
rechtmatigheid van beleid en uitvoering

• Doen onderzoek met toekomstgerichte aanbevelingen
• Het leren en stimuleren van verbeteringen in uitvoering en versterken
rol van de raad

• Inwonerperspectief belangrijke invalshoek

• Verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen
• Handhaving op milieu (ODA)
• Financiën
• Digitale dienstverlening
• Inhuur van externen
• Klimaat, duurzaamheid, milieu
• Klantgerichtheid Circulus Berkel
• RO, omgevingswet, bestemmingsplan
• Woonvisie
• Sociaal domein
• Ontmoetingsplekken
• Stand van zaken assetmanagement, beheer en onderhoud
• Cybersecurity, informatieveiligheid
• Duurzaamheidslening
• Tribuut, belastingheffing

Rekenkamercommissie

Opgehaalde
onderzoeksonderwerpen  

Rekenkamercommissie gemeente Lochem   | Jaaroverzicht 2019

Afgerond Onderzoek
De Omgeving  geOrdend
In 2019 zijn nog geen onderzoeken definitief afgerond
en gepresenteerd. Het onderzoek ‘rolneming gemeenteraad
ruimtelijke plannen’ is gestart in september 2020. Dit onderzoek is 
officieus eind 2019 afgerond en het process van hoor en wederhoor is
begin 2020 van start gegaan.

Nazorgonderzoek subsidiebeleid
Doel van dit onderzoek is om te bepalen wat met de aanbevelingen 
van het rekenkameronderzoek subsidiebeleid in de praktijk is gedaan. 
Dit onderzoek zal door middel van een raadsbrief begin 2020worden 
gerapporteerd. 

• Afstemming met alle fracties
• Kennismaking wethouders
• Kennismaking gemeentesecretaris
• Vergadering
• Auditcommissie (driemaal)
• Afstemming griffier
• Berichten in RAADgever
• Onderzoeksopzet per mail (input mogelijk)
• Vergadering RKC 10x

Communicatie en afstemmingen
  

• Reflectie op begroting
• Overige onderwerp(en) nader vast te stellen 

Onderzoeksonderwerpen 2020  

Financiën 2019  
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2019 in beeld
Het jaar 2019 is gestart met een  compleet nieuwe commissie. 
Dat betekent vooral veel verkennen, zowel onderling als ook van 
commissie naar de raad, college en organisatie. 

De commissie heeft zich zeer welkom gevoeld in alle geledingen. Ook bij
college en organisatie. Als instrument van de raad een prettige constatering.
Gaandeweg zijn de eigen documenten vastgesteld zoals missie en visie, 
onderzoeksprotocol, reglement van orde en de privacy verklaring. 
Daarnaast is het eerste onderzoek gestart in september 2019.

Op het moment van schrijven bevindt dit onderzoek zich in een afrondende
fase. Tegelijkertijd is een kleiner onderzoek gestart: nazorgonderzoek subsidie-
beleid. Dit zal ook in 2020worden gerapporteerd. Daarmee is 2019 het jaar
van het zaaien geweest en moet in 2020 vooral worden geoogst.

Budget: € 33.200

Realisatie: € 22.137

Financiën 2020
Budget: € 33.200


