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18 februari 2016
invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek

Geachte mevrouw Arib,
In het regulier overleg tussen de vaste commissie voor Financiën/Rijksuitgaven van
de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer is recent de vraag aan de orde
gesteld op welke wijze het verantwoordingsonderzoek over 2015, dat op de derde
woensdag van mei 2016 gepubliceerd zal worden, tegemoet komt aan de
onderwerpen die diverse Kamercommissies bij het kabinet hebben aangedragen
binnen het thema ‘Tijd voor uitvoering van de hervormingstrajecten die in het jaar
2015 van start zijn gegaan’.
Zoals bekend hebben wij in het verantwoordingsonderzoek 2014, zoals op 20 mei
j.l. naar uw Kamer gestuurd, ‘tijd voor uitvoering’ centraal gesteld. Die lijn zullen
we in het lopende verantwoordingsonderzoek doorzetten. Dit betekent dat op een
aantal ingezette hervormingen waar u het kabinet om gerichte verantwoordings
informatie hebt gevraagd ook de Algemene Rekenkamer zal ingaan.
U kunt verwachten dat de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek
(V02015) onder meer ingaat op de ontwikkelingen rond het trekkingsrecht pgb
(follow-up van onze bevindingen in het vorige verantwoordingsonderzoek en de
brief d.d. 29 oktober 2015). De wijkverpleging komt aan bod in het VO
onderzoeksdeel VWS. Over de gevolgen van de decentralisaties in het sociaal
domein voor de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo hebben wij onderzoek buiten
het verantwoordingsonderzoek lopen.
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Net als voorgaande jaren zal het verantwoordingsonderzoek een aantal
casusonderzoeken bevatten naar specifieke beleidsthema’s. Het gaat dit jaar om de
volgende onderwerpen: de exploitatie van de Betuweroute, de re-integratie van
oudere werknemers, de landelijke prioriteiten voor de politie, de betrouwbaarheid
van het energielabel voor koopwoningen en de effectiviteit van de fiscale
voordeelregeling voor buitenlandse experts. Het doel van deze onderzoeken is om
het parlement op Verantwoordingsdag te voorzien van informatie over wat het
beleid inhoudt, wat het kost en wat het oplevert. Ook staan we stil bij de vraag of
het parlement voldoende door de verantwoordelijke bewindspersonen wordt
geïnformeerd.
Aspecten van de bedrijfsvoering en beleidsinformatie over de Nationale politie, de
rechtspraak, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) komen in het verantwoordingsonderzoek aan de orde.
Wij wijzen u erop dat dit voorjaar tevens een publicatie is voorzien over de
bekostiging en doelmatigheid rechtspraak. Verder is vervolgonderzoek ingezet naar
ICT politie; eerdere publicaties daarover hebben wij in 2005 en 2011 uitgebracht.
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