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Opzet rekenkameronderzoek Meerinzicht rekenkamercommissies Ermelo 

Harderwijk en Vallei en Veluwerand 

12 februari 2021 

Aanleiding 

Bij gesprekken van de rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk met de verschillende fracties uit de raad van 

Harderwijk en Ermelo is Meerinzicht meerdere keren genoemd als mogelijk onderzoeksonderwerp bij beide 

gemeenten. Belangrijke vragen daarbij waren:  

Wat zijn de effecten van de samenwerkingen op welke wijze wordt verantwoording afgelegd. Destijds waren 

efficiencyvoordelen geraamd. Wat is hiervan uiteindelijk terecht gekomen. 

Tegen deze achtergrond en het feit dat Meerinzicht een verbonden partij is met een groot maatschappelijk en 

financieel belang, heeft de rekenkamercommissie gekozen om een onderzoek naar Meerinzicht uit te voeren. 

De rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk heeft vervolgens aan de rekenkamercommissie Vallei en 

Veluwerand gevraagd om mee te doen met dit onderzoek voor de gemeente Zeewolde. De 

rekenkamercommissie heeft de vraag voorgelegd aan de auditcommissie van de gemeente Zeewolde. De 

auditcommissie ziet meerwaarde in een onderzoek en daarom heeft de rekenkamercommissie Vallei en 

Veluwerand besloten mee te doen met het onderzoek van Ermelo en Harderwijk. Daarbij rekening houdend 

met het rekenkameronderzoek van RKC Vallei en Veluwerand naar risicomanagement in het sociaal domein 

uit 2020, waarin ook gekeken is naar de uitvoering door en samenwerking met Meerinzicht. 

Meerinzicht gemeente Harderwijk, Ermelo en Zeewolde 

• Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 

• De drie gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en 

leerlingzaken (sociaal domein), zie voor meer informatie sociaal.meerinzicht.nl. 

• Ook werken de gemeenten samen op het gebied van belastingen, facilitaire dienstverlening, 

financiën, gebouwenbeheer, HRM, informatisering & automatisering, communicatie, juridische zaken 

en geo-informatie (domein bedrijfsvoering). 

Onderzoeksdoelen en onderzoeksvragen 

De rekenkamercommissies hebben  de volgende onderzoeksdoelen geformuleerd: het onderzoek moet 

inzicht geven in de wijze waarop de samenwerking binnen Meerinzicht op een doeltreffende en doelmatige 

wijze vorm is gegeven met betrekking tot de betreffende beleidsterreinen. Ook wil het onderzoek inzicht 

geven in de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de uitgangspunten die bij het begin van de 

samenwerking zijn geformuleerd. 

De centrale vraag van het onderzoek luidt: 

In hoeverre is de samenwerking en uitvoering door middel van Meerinzicht doeltreffend en doelmatig? 

Op basis van deze centrale vraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

http://www.ermelo.nl/
http://www.harderwijk.nl/
http://www.zeewolde.nl/
https://sociaal.meerinzicht.nl/zorg-en-ondersteuning/


 

2 
 

Begrip en organisatie van Meerinzicht: 

1. Wat waren de uitgangspunten /doelen bij het begin van de samenwerking? 

2. Zijn de afspraken tussen de gemeenten en Meerinzicht goed vastgelegd? 

3. Wat is de samenwerkingsvorm en welke taken zijn ondergebracht bij Meerinzicht? 

4. Hoe zijn de taken binnen Meerinzicht georganiseerd? 

5. Wat is het huidige en toekomstige ambitieniveau (doorontwikkeling) met betrekking tot Meerinzicht 

bij de verschillende partners? 

Sturing, doelrealisatie en verantwoording 

6. Hoe geven de colleges sturing aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van de verschillende taken 

door Meerinzicht? 

7. Hoe wordt het beleid en de samenwerking door ambtelijke organisatie, college en raad ervaren? 

8. Welke prestaties zijn geleverd of welke doelen en effecten zijn gerealiseerd? 

9. Worden de middelen besteed aan de taken waar ze voor bedoeld zijn? 

10. Is de informatievoorziening met betrekking tot Meerinzicht adequaat georganiseerd en uitgevoerd en 

hoe is de aansluiting op de beleids- en controlcyclus van de samenwerkende partijen?  

11. Kunnen de gemeenten op basis van de verantwoordingsinformatie voldoende sturen? 

12. Worden prestaties geëvalueerd ten aanzien van doeltreffendheid en doelmatigheid? Zo ja, met wie 

en hoe vindt bijstelling plaats ? 

Raad 

13. Op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan de kaderstellende en controlerende rol? 

14. Is de raad proactief geweest met betrekking tot de totstandkoming van Meerinzicht, monitoring van 

doelen en effecten en eventueel bijstellen hiervan? 

15. Hoe kunnen de gemeenteraden een rol vervullen bij de doorontwikkeling van Meerinzicht? 

 

Uitbesteden en planning onderzoek 

De rekenkamercommissies besteden het feitenonderzoek uit aan een extern bureau. Er zijn gesprekken met 

drie bureaus gevoerd. Daaruit is BMC geselecteerd om het onderzoek uit te voeren (www.bmc.nl). De 

rekenkamercommissies verwachten het rapport rond het derde kwartaal van 2021 aan te kunnen bieden aan 

de gemeenteraden van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. 

 

http://www.bmc.nl/

