
 
 
 
Jaarplan Rekenkamercommissie Woerden 2012 
 
Sinds 2010 vindt er jaarlijks tijdens de Auditcommissie een afstemmingoverleg plaats 
tussen accountant, college en rekenkamercommissie met als onderwerp de geplande 
onderzoeksagenda’s voor het komende jaar. In dit document presenteert de 
Rekenkamercommissie Woerden in het kort haar jaarplan 2012. Dit jaarplan zal eind 
2011 in meer uitgebreide vorm aan de raad toegezonden worden.  
 
Onderzoeken die doorlopen uit 2011 naar 2012 
Op dit moment heeft de rekenkamercommissie nog twee onderzoeken onder handen:  
- Vervolgonderzoek Verbonden Partijen; uitgebreid met een casestudy naar de 

VeiligheidsRegio Utrecht (VRU). 
- Stand van zaken invoering Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). 
De uitvoering dan wel afronding van deze onderzoeken loopt door in 2012. Beide 
onderzoeken zullen naar verwachting in het voorjaar aan de raad aangeboden worden. 
 
Vooronderzoeken in 2011 
Daarnaast voerde de rekenkamercommissie in 2011 drie vooronderzoeken uit naar: 
- Defensie-Eiland 
- Wijkgericht werken vanuit het oogpunt van burgerparticipatie 
- Milieuvisie 2009, vanuit de optiek van doelrealisatie. 
 
De uitkomsten van de vooronderzoeken hebben geleid tot de volgende beslissingen: 
1. In 2012 zal de rekenkamercommissie een groot onderzoek uitvoeren naar het 

Groot Project: Defensie-Eiland. 
2. De rekenkamercommissie stuurt in het najaar van 2011 een brief aan de raad  

waarin zij de raad informeert over de andere twee vooronderzoeken.  
3. De rekenkamercommissie is voornemens in 2012 een  meer attenderende rol 

richting de raad te gaan vervullen. Dit houdt in dat als zij vanuit haar 
monitoractiviteiten zaken opmerkt die wat haar betreft aandacht vanuit 
rekenkamerperspectief nodig hebben, zij hierover een brief aan de raad zal 
sturen. 

 
Korte duiding inhoud onderzoek naar Defensie-eiland 
In 2011 heeft er een vooronderzoek naar het onderwerp Defensie-Eiland 
plaatsgevonden op basis van een checklist voor Grote Projecten. Gekeken is naar 
aspecten als wijze van besluitvorming, risicobeheersing, ramingen en verloop 
aanbesteding. Een eerste verkenning laat de volgende onderzoeksthema’s binnen dit 
onderwerp zien: besluitvorming, risicoanalyse, projectmatige aanpak van het onderwerp, 
exploitatieverlies, mate van realiteit van de planning, werken met scenario’s en 
waarborging van de rol van de raad (informatievoorziening aan de raad).  
De onderzoeksopzet zal door de rekenkamercommissie nog nader uitgewerkt worden.  
 
Woerden, 6 oktober 2011 


