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1. Inleiding
In het voorliggende onderzoeksprogramma presenteert de Rekenkamercommissie Dalfsen
haar agenda van werkzaamheden voor het jaar 2008. De taak van de Rekenkamercommis-
sie is het onderzoeken van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk be-
leid. Als onafhankelijk bestuurslichaam heeft de Rekenkamercommissie als taak om het in-
tern functioneren en het extern presteren van de gemeente en de daarmee verbonden instel-
lingen te beoordelen en te (doen) verbeteren.' Voorafgaande aan deze onderzoeken wordt
een onderzoeksprogramma opgesteld waarin staat aangegeven welke onderzoeken de Re-
kenkamercommissie voornemens is uit te (laten) voeren.
De Rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen bestaat uit drie externe leden die on-
dersteund worden door een secretaris.:
Voorzitter: Drs. G.D. Johanns
Leden: Drs. A. H. van Drooge
Dhr. R. Jonkman
Secretaris: Mevr. drs. B. Goosselink
De Rekenkamercommissie stelt haar onderzoeksprogramma bij voorkeur op door het raad-
plegen van verschillende bronnen. Onder deze bronnen vallen onder andere:
· Een eigen inventarisatie door de leden van de Rekenkamercommissie
· Inbreng van mogelijke onderzoeksonderwerpen door raadsfracties uit de gemeente-
raad
· Inbreng van mogelijke onderzoeksonderwerpen door burgers uit de gemeente Dalf-
sen'
2. Het onderzoeksprogramma 2008
Voor 2008 heeft de Rekenkamercommissie in eerste aanleg aansluiting gezocht bij de inven-
tarisatie uit 2007 die tot de toen opgestelde longlist van onderzoeksonderwerpen heeft ge-
leid.
Naast de eigen inventarisatie door de leden van de commissie had de rekenkamercommissie
ook graag gebruik willen maken van eventuele nieuwe suggesties van de raadsfracties. Spij-
tig genoeg heeft (nog) geen overleg met de Raad plaats kunnen vinden om eventuele sug-
gesties voor onderzoek van die zijde te vememen.
In 2007 was aan de hand van de eigen inventarisatie van de Rekenkamercommissie en de
door de raadsfracties aangedragen mogelijke onderzoeksonderwerpen de volgende longlist
van mogelijke onderzoeksonderwerpen opgesteld
? Effectiviteit van het Ketenbeleid
? Handhaving van het milieubeleid met betrekking tot Individue)e Behandelingsinstalla-
ties van Afvalwater (IBA's)
? Rapportage met betrekking tot politieke items in de BBI-cyclus: sturen op hoofdlijnen
? Programmabegroting als stuurmiddel: kan het beter?
? Oriënterend onderzoek naar de juridische control
? Intergemeentelijke samenwerking DOORSZ-gemeenten
? Grondbeleid/nota wonen: het wegtrekken van jongeren
? Beleid met betrekking tot recreatiewoningen: handhaven of gedogen
? Inkoopbeleid/evaluatie inschakeling externen
' Bron: Visiedocument Rekenkamercommissie gemeente Dalfsen
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? Gemeentelijk grondbedrijf
? Doelmatigheid en doeltreffendheid van aanschaffingen ten behoeve van de brand-
weer
? Europese aanbestedingsprocedures (met name in het kader van de WMO en de
nieuwbouw van het gemeentehuis)
? Beoordeling en verstrekking bouwvergunningen
Het onderwerp over de aanschaffíngen van de brandweer is in 2007 aangevangen en wordt
binnenkort afgerond. Voor 2008 heeft de Rekenkamercommissie
de onderzoeken die op de longlist van het onderzoeksprogramma 2007 zijn opgenomen op-
nieuw grondig bekeken.
Op basis daarvan is na een goede afweging gekozen voor een te onderzoeken onderwerp
2008. De Rekenkamercommissie heeft besloten om onderzoek te doen naar het ondermrerp
juridische control.
De vraag in hoeverre de gemeente `juridisch in control' ís, staat ín dít onderzoek centraal.
Aspecten die bij uitwerking van het onderzoek gehanteerd kunnen worden zijn onder andere
het juridisch op orde zijn van de beleidsprocessen en in het verlengde daarvan het juridisch
op orde zijn van de beleidsmaatregelen. Het gaat hierbij om juridisch correcte implementatie
van beleidsmaatregelen op basis van expertise.
Overigens merkt de rekenkamercommissie op dat het onderzoeksprogramma 2008 flexibel
is. Wanneer er aanleiding toe is, kan het onderzoeksprogramma worden bijgesteld. In de
keuze van de onderwerpen voor onderzoek wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden
met de doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken die het college van Burgemeester
en Wethouders (B&W) uitvoert.
De Rekenkamercommissie hoopt met de uitvoering van het onderzoeksprogramma 2008
een zínvotle bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van het openbaar bestuur in
Dalfsen.
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