Aan : De gemeenteraad van Neder-Betuwe
c.c. : Het college van B&W
De gemeentesecretaris/algemeen directeur
Onderwerp: Jaarverslag 2016 RekenKamerCommissie
Opheusden, 2 maart 2017
Geachte raadsleden, dames en heren,
Bij deze namens de RKC van uw gemeente het jaarverslag 2016.
Dit verslag zal als vanzelfsprekend ook op de gemeentelijke website
worden geplaatst (www.nederbetuwe.nl ; via de sticker op de homepagina,
of via raadsinformatie>>raadscommissies>>RKC), waardoor tevens de
inwoners van de gemeente kennis kunnen nemen van deze rapportage.
Als gewoonlijk zijn wij graag bereid met lezers te communiceren over de
inhoud van dit document, mochten er vragen, op-of aanmerkingen zijn.
Wij verwachten met een en ander u van dienst geweest te zijn.
Een vriendelijke groet,
C.H. (Cornelis) van Woerkom
R.O. (Rein) Langelaar
M.C. (Marijke) van de Plasse
J.M. (Joop) van Neerbos

voorzitter
ambtelijk secretaris
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1. INLEIDEND
In dit verslagjaar zijn heel wat onderzoeken van de RKC aan de orde
gekomen.
Werd in de loop van dit jaar zelfs nog naar een onderzoek verwezen uit het
jaar 2013, begin van dit verslagjaar werd gestart met het onderzoek naar
het wegenbeheerplan, medio dit jaar een onderzoek naar “datalekken” en
aan het eind van 2016 is besloten ook de effecten van de (drie) transities
van 2015 te gaan onderzoeken in 2017.
In 2016 heeft de RKC helaas een vijftal maanden haar vaste ambtelijke
ondersteuner Joop van Neerbos door ziekte moeten missen, maar werd
deze steun en toeverlaat op adequate wijze vervangen door Erwin van der
Neut of Sunta Veerkamp.
De samenstelling van de RKC zag er dit verslagjaar als volgt uit:
 C.H. (Cornelis) van Woerkom voorzitter en per 1 juni herbenoemd
voor drie jaar
 R.O. (Rein) Langelaar
lid tot 1 juli 2018
 M.C. (Marijke) van de Plasse lid tot 29 oktober 2018
 J.M. (Joop) van Neerbos

ambtelijk secretaris

2. DE SPECIALS VAN HET JAAR
Ook al vermeldt bovenstaande inleiding de vanzelfsprekende nadruk op het
begrip onderzoek, we kunnen voor dit hoofdstuk nog de volgende punten
vermelden:
 Helaas verviel dit jaar het reguliere overleg met alle
fractievoorzitters, gepland op 6 april, over (toekomstige)
onderzoeksonderwerpen en werd dit vervangen door een
agendapunt tijdens een beeldvormende raadsvergadering op 21 april.
Dit leverde een mager resultaat op mede doordat er geen uitgebreid
overleg mogelijk was over (voorzichtige) ideeën en suggesties.
Door één fractie werd een concreet onderwerp geopperd, zijnde
“datalekken” (hetgeen later door de RKC werd benoemd met
“informatiebeveiliging”).
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De RKC heeft wel getracht met deze raadsbijeenkomst een verbreding
aan te brengen naar de bevolking van de gemeente, omdat zij ook de
publieke tribune kunnen bemensen en vragen kunnen stellen, dan
wel suggesties kunnen doen.
Met een oproep via de Digitale Nieuwsbrief van de gemeente heeft dit
echter geen resultante gekend.
Tijdens de raadsvergadering van 9 juni is de voorzitter herbenoemd,
met terugwerkende kracht per 1 juni 2016, voor de periode van drie
jaar.
Ook het jaarverslag 2015 is dit jaar in februari al gepresenteerd,
waardoor betrokkenen en belangstellenden ruim op tijd
geïnformeerd werden.
Op verzoek van een lid van de rekenkamer in Delft heeft de RKC
kunnen adviseren over de kwaliteit van een door ons ingehuurd
onderzoeksbureau.
Op 21 april is een fotoshoot met de RKC-leden verzorgd, waardoor er
in het juni-nummer van het Magazine Neder-Betuwe een mooie serie
foto’s een artikel over het RKC-werk verfraaide.
De 21ste april heeft de RKC-voorzitter overleg gehad met de
burgemeester en met de controller. Beide gesprekken gingen over het
wel en wee van de RKC en verliepen naar volle tevredenheid.
Beide heren waren van mening dat de RKC goede rapporten afleverde
De suggestie werd mee gegeven het eerstvolgende onderzoek te
richten op het sociale domein, met name omdat er op dat
beleidsterrein zo’n 30 miljoen omgaat.
Het RKC-lid Marijke van de Plasse is per 1 april in dienst getreden bij
het onderzoeksbureau NeckervanNaem.
Dit bureau heeft in het verleden diverse onderzoeken voor de RKC in
uitvoering gehad, hetgeen door dit dienstverband niet meer van
toepassing zal zijn.

3. DE RKC-ACTIVITEITEN
HET ONDERZOEKSWERK
Bij de start van 2016 was het onderzoek naar het wegenbeheerplan al een
stuk op weg.
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Inmiddels was er gekozen voor de titel “Een optimale route” en heeft de
gemeenteraad een positief oordeel gegeven over dit rapport; op 26 mei in
een beeldvormende raadsvergadering en op 9 juni in een besluitvormende
raadsvergadering .
Daarbij heeft het college van B&W de opdracht gekregen te zorgen voor een
beantwoordingsnota over onze aanbevelingen voor 1 november, hetgeen
ook is gerealiseerd met goedkeuring van de gemeenteraad op 24 november.
Tevens heeft het college van B&W gezorgd voor een vernieuwd voorstel
over de aanbestedingssystematiek.
Al met al heeft dit onderzoek de nodige verbeterpunten opgeleverd.
In november 2016 zag een evaluatienota van het college van B&W over de
gemeentelijke reorganisatie het daglicht.
Hieruit bleek dat een RKC-onderzoek van 2013 nog steeds zorgde voor
verbeterpunten.
In de ambtelijke organisatie gaat nog het nodige gebeuren, waarmee
gegeven is dat dit onderzoek ook op langere termijn vruchten afwerpt.
Naar aanleiding van het overleg met de gemeenteraad op 21 april, is in
2016 het onderzoek gestart naar “datalekken”, welke titel na een
voorstudie van de RKC werd omgedoopt in “Informatiebeveiliging”.
Hierbij heeft een quick scan bij de gemeente Buren over hetzelfde
onderwerp ook een rol gespeeld.
Bij dit onderzoek is het gebruikelijke traject bewandeld: voorstudie –
onderzoeksopzet – offertetraject – onderzoeksplan – deskstudies.
Nadat het onderzoeksplan definitief was zijn de raadsfracties nog eens
nadrukkelijk benaderd voor een akkoord met dit onderzoek, gezien er bij
de eerste peiling in april slechts één fractie dit onderwerp had genoemd.
Alle fracties hebben ingestemd.
De interviews zullen begin 2017 gaan plaatsvinden en daarmee zal dit
onderzoek zich verder ontwikkelen.
COMMUNICATIE
Dit jaar 2016 is er veel aandacht geweest voor dit onderdeel van het RKCwerk.
Met de afdeling communicatie van de gemeente, in de persoon van Rita
Roodbeen, is een aantal keren met grote tevredenheid overlegd, waarbij de
volgende zaken aan de orde zijn geweest:
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 Een publicatie van het RKC-werk in het Magazine Neder-Betuwe (dit
verscheen in het juni-nummer)
 Aandacht voor de RKC via de Digitale Nieuwsbrief , met name een
regelmatige “sticker” op de frontpagina van dit communicatiemiddel
kan de aandacht voor de RKC, ook bij de burger, vergroten.
 Het meer betrekken van de regionale en de weekbladenpers bij de
presentatie van een rapport middels een specifiek persbericht en een
persbijeenkomst, via welke weg ook de burger meer geïnteresseerd
kan worden.
 Een eigen logo voor de RKC, dat medio dit jaar de correspondentie en
de producten van de RKC is gaan verfraaien.
 De gegevens van de bezoekersaantallen van de website van de RKC
worden in het vervolg ter tafel gebracht, waardoor deze verwerkt
kunnen worden en kunnen dienen voor een zo nodige verbetering
van de public relations.
Wat het laatste punt betreft onderstaand enkele gegevens over het 2016jaar:
- Er is 268 keer een of meerdere pagina’s bekeken.
- 94 keer is de pagina over de RKC-leden bekeken.
- 62 keer de pagina met de weergave van alle rapporten.
- 52 keer de pagina waarop de jaarverslagen zijn geïnventariseerd.
- 43 keer heeft men gekeken naar de RekenKamerBrieven.
- 10 keer is de pagina bekeken waarbij de burger de mogelijkheid heeft
ook een onderzoeksonderwerp voor te stellen.
Vanzelfsprekend is het de opzet in het volgende jaarverslag deze cijfers de
te vergelijken met nu en mogelijke conclusies te trekken.
Voor een zo goed mogelijke communicatie met de raadsleden en in het
verlengde ook het college van B&W en de ambtelijke organisatie, heeft de
RKC voor een viertal zgn. RKB’s (RekenKamerBrief) gezorgd.
In april, augustus, oktober en november zagen deze het daglicht.
OVERIGE ZAKEN
De RKC heeft in dit verslagjaar een negental keren vergaderd en wel op:
10/2 – 16/3 – 21/4 – 26/5 – 17/8 – 5/10 – 2/11 – 30/11 en 14/12.
Zo mogelijk werd zo’n bijeenkomst gecombineerd met een andere activiteit
in het gemeentehuis (overleg burgemeester, een raadsvergadering, een
specifieke bijeenkomst).
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Bij het afscheid van wethouder Vincent van Neerbos heeft de aanwezigheid
van de RKC de goede samenwerking met hem willen benadrukken.
4. DE FINANCIËN
Uit de gemeentelijke jaarrekening 2016 blijkt het volgende beeld:
Kostensoort/ Begroot
kostenplaats
434410
10.625,00
vergoedingen
434470
13.642,00
Overige
diensten
rekenkamer

Werkelijk

Verplichting

Restant

9.278,64

0

1.346,36

9.327,50

0

4.314,50

De begroting voor 2017 laat het volgende beeld zien:
Kostensoort/
Begroot
kostenplaats
434410
10.625,00
vergoedingen
434470
13.642,00
Overige
diensten
rekenkamer

Werkelijk

Verplichting

Restant

5. Tenslotte
De RKC kijkt met voldoening terug op het jaar 2016.
Het volgende jaar zal een extra inspanning vragen vanwege het feit dat er
alom “binnen de gemeente” is gevraagd om het onderzoeksonderwerp “de
drie transities” ter hand te nemen.
Dit is echter zo’n breed thema dat nader overleg met de raadsfracties
noodzakelijk zal zijn ter afbakening van de te onderzoeken zaken en dat er
desondanks sprake zal zijn van een omvangrijk onderzoek, waarvoor
mogelijk dan bij diezelfde fracties om extra budget gevraagd moet worden.
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In de loop van 2017 zal voor de gemeente een nieuwe burgemeester
worden benoemd.
De RKC ziet er naar uit met hem of haar een even goede en plezierige
samenwerking te kunnen ervaren als met de huidige burgemeester.
Vanzelfsprekend is de RKC te allen tijde bereid om over dit jaarverslag
2016 van gedachten te wisselen; zowel met de gemeenteraad van NederBetuwe, het college van B&W, de ambtelijke organisatie en de burger van de
gemeente. Wij staan open voor reacties, op-of aanmerkingen en gaan
daarover dus graag in gesprek met de lezer.
Ter afronding ………………..
Dank aan de bestuurders en de ambtelijke organisatie voor hun
betrokkenheid en medewerking!

Opheusden, 2 maart 2017
Namens de Rekenkamercommissie Neder-Betuwe,
C.H. (Cornelis) van Woerkom,
voorzitter.
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