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De griffie
De fractievolgers
De persgroep
Opheusden, september 2013
Geachte raadsleden, dames en heren,
Bij deze ontvangt u van uw rekenkamercommissie de eerst versie van de zgn. RKB: de
RekenKamerBrief.
De opzet is om u hiermede regelmatig -wij denken aan 2 à 3 keer per jaar- op de hoogte
te houden van ontwikkelingen in het werk en het functioneren van uw commissie.
Alleen het ongeveer eens per jaar presenteren van een onderzoeksrapport, schept naar
onze mening te moeizaam een goed draagvlak en te weinig inzage in het doen en laten
van de rekenkamercommisssie.
In deze eerste uitgave komen de volgende punten aan de orde:
• Een nieuwe voorzitter
• Een nieuw onderzoek
• Een (nieuwe) bedreiging
EEN NIEUWE VOORZITTER
Op 30 mei jl. werd de nieuwe voorzitter, dhr. C.H. van Woerkom beëdigd en in het
hiervolgende artikeltje stelt hij zich aan u voor.
Sinds 1981 ben ik (Cornelis) woonachtig in Almelo nadat ik door ons land had
gezworven vanwege mijn voorafgaande werkzaamheden.
Opgegroeid in Rotterdam en via Venlo, Hoogerheide, Breda, ’s Heer Abtskerke,
’s Gravenpolder en Heinkenszand, dus in Twente terecht gekomen.
Wat dat werk betreft, ziet het beeld er als volgt uit: stuurman op de grote handelsvaart,
officier bij de Koninklijke Luchtmacht en toen ook meteoroloog, na een studie sociale
agogiek diverse leidinggevende functies in het welzijnswerk en na diverse management-

opleidingen en de commissarissencyclus op Nyenrode directeur van de welzijnskoepel
in Almelo.
Daarna ruim 10 jaar (regio)directeur bij het COA (opvang van asielzoekers) en de laatste
drie jaar een van de vijf landelijke adjunct-directeuren opvang bij datzelfde COA.
Naast deze loopbaan heb ik tevens de nodige maatschappelijke vrijwilligersfuncties
vervuld, vaak als voorzitter of secretaris, inclusief bijna 15 jaar het gemeenteraadslidmaatschap voor de PvdA in de gemeenten Borsele en Almelo (in deze gemeente ook
lid van de rekenkamer).
Na mijn pensionering (2003) ben ik voorzitter geweest van de rekenkamers in
Hardenberg en Raalte en momenteel ben ik dat ook in de gemeenten West Maas en Waal
en Rhenen.
Ik ben getrouwd met Willemien en wij hebben samen drie uitwonende zonen en bij een
van hen twee kleinkinderen.
Mijn hobby’s zijn: bridgen, lezen, koken en mensen “bespieden” vanaf een zonnig terras.
Ik heb er erg veel zin in, met de twee andere leden en de griffie-ondersteuner samen,
iets goeds en moois te maken van het werk van de rekenkamercommissie, met de
gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie een sterk draagvlak op
te bouwen en vanzelfsprekend bruikbare rapporten aan te leveren.

EEN NIEUW ONDERZOEK
Net voor het zomerreces heeft de rekenkamercommissie (voortaan maar af te korten
met RKC) zich gebogen over het thema en de opzet voor een nieuw onderzoek.
Na een tweetal beraadslagingen werd er voor gekozen het thema “veiligheid” te kiezen,
mede omdat wij van mening zijn dat hierbij zo min mogelijk leden van de ambtelijke
organisatie bij betrokken behoeven te worden.
Bij de benoeming van de nieuwe voorzitter van de RKC was nl. het verzoek gedaan,
gezien het vele werk dat de ambtelijke organisatie al belast m.b.t. de reorganisatie, de
bedrijfsvoering van de organisatie zo veel als mogelijk te ontzien.
Inmiddels is medio augustus een concept-onderzoeksopzet gemaakt en is er gestart met
een traject om meerdere bureaus een offerte te laten indienen.
De planning is om op 1 oktober as. de bureaukeuze te maken en medio oktober de
startbijeenkomst van het onderzoek te beleggen.
Vanzelfsprekend wordt u allen geïnformeerd met een exemplaar van de definitieve
onderzoeksopzet, zodra deze klaar is.
In het voorjaar van 2014 verwachten wij de gemeenteraad het rapport te kunnen
aanbieden.

EEN (NIEUWE) BEDREIGING
Kortgeleden kreeg de RKC een teleurstelling te verwerken; een tegenvaller van de eerste
orde bij de start met een zojuist geïnstalleerde voorzitter.
Er zal de gemeenteraad een voorstel gedaan worden, om in het kader van de
bezuinigingsronde 2014 e.v. ook (en dus wederom !!) het onderzoeksbudget van de
RKC aan te pakken.
Op dat budget (in 2011 al een keer gehalveerd !!) zou per 2014 een bedrag van
€ 7.642.= in mindering gebracht moeten worden, waardoor de RKC op jaarbasis nog
geen € 7.500.= te besteden zal hebben.
Dit maakt de RKC min of meer monddood ……………………………

Tevens doet het de RKC de vraag stellen of de resultaten van de afgelopen jaren dan toch
onder de maat waren, of de RKC als lastig en/of overbodig wordt ervaren, dan wel of de
RKC uiteindelijk niet erkend wordt als een goede ondersteuner van de gemeenteraad
waar het gaat om kwaliteitsverbetering van beleid en bestuur.
De RKC heeft deze signalen nooit eerder opgevangen.
Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat de gemeenteraad zal instemmen met weer
een bezuinigingsslag voor hun eigen commissie.
De RKC verzoekt daarom om een overleg met alle fracties (de voorzitter en/of de
fractiespecialist) om over dit voorstel van gedachten te wisselen.
Wij zijn zo vrij geweest hiervoor een moment te agenderen en wel op:
Dinsdagavond 1 oktober, van 19.00 – 19.45 uur, ten gemeentehuize.
Voor uw aanwezigheid zijn wij u zeer erkentelijk !!

Ter afronding van deze eerste RKB van de RKC, een vriendelijke groet,
De Rekenkamercommissie Neder-Betuwe,
C.H. (Cornelis) van Woerkom
R.O. (Rein) Langelaar RO
H.K. (Frits) van Ginkel
J.M. (Joop) van Neerbos
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