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1. Inleiding, samenstelling en financiën1. Inleiding, samenstelling en financiën1. Inleiding, samenstelling en financiën1. Inleiding, samenstelling en financiën    
 
Op grond van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe 2010 dient de rekenka-
mercommissie elk jaar een onderzoeksplan en een jaarverslag ter kennisneming aan de raad voor te 
leggen. In het voorliggend jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitvoering van onze taken in 
2012. Wij zetten deze af tegen de voornemens uit ons Onderzoeksplan 2012. Eerst gaan wij in op: 

• samenstelling van de rekenkamercommissie; 

• rooster van aftreden; 

• financiën. 
 
 
SamenstellingSamenstellingSamenstellingSamenstelling    
 
De leden van de rekenkamercommissie waren in 2012: 

• de heer E.W. de Jonge (voorzitter, bij besluit van 12 april 2012  herbenoemd tot 1 juli 2015), 

• mevrouw M.G.T. van der Valk- de Bruin (lid, benoemd tot 2 juli 2012), 

• de heer F.H.K. van Ginkel (lid, herbenoemd bij besluit van 13 september tot 15 oktober 2015). 

• de heer R.O. Langelaar (lid, benoemd tot 1 juli 2015).  
 
De rekenkamercommissie werd in 2010 en 2011 bijgestaan door de heer J.M. van Neerbos, secretaris. 
 
 
Rooster van aftredenRooster van aftredenRooster van aftredenRooster van aftreden    
 
Overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-
Betuwe 2010 hebben wij het volgende rooster van aftreden opgesteld: 

• juli 2012: mevrouw M.G.T. van der Valk- de Bruin; 

• juli 2013: de heer E.W. de Jonge; 

• oktober 2014: de heer F.H.K. van Ginkel. 

• Juli 2015; de heer R.O. Langelaar. 
 
 
FinanciFinanciFinanciFinanciënënënën    
 
Het budget van de rekenkamercommissie (exclusief de personeelslasten van onze secretaris en doorbe-
rekeningen van overhead) wordt onderscheiden naar vergoedingen (leden rekenkamercommissie) en 
overige kosten (adviezen van derden/onderzoekskosten). 
In de volgende tabellen is per categorie kosten aangegeven wat begroot was en wat gerealiseerd is.  
 

2012 2012 2012 2012     
 

Kostensoort / kostenplaats Kostensoort / kostenplaats Kostensoort / kostenplaats Kostensoort / kostenplaats     Begroot Begroot Begroot Begroot     Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk     Verplichting Verplichting Verplichting Verplichting Restant Restant Restant Restant     

434410 Vergoedingen 434410 Vergoedingen 434410 Vergoedingen 434410 Vergoedingen     10.625,00 6.925,34 2.184,15 1.515,51 

434470 Overige diensten 434470 Overige diensten 434470 Overige diensten 434470 Overige diensten     13.642,00 348,87 9.685,00 

 

 3.608,13 

 

* 40060030 Lokale rekenkamer * 40060030 Lokale rekenkamer * 40060030 Lokale rekenkamer * 40060030 Lokale rekenkamer 24.267,00 7.274,21 11.869,15 5.123,64 
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De vergoedingen zijn tot oktober 2012 uitbetaald. Met ingang van 1 oktober 2010 is de regeling van de 
vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie bij raadsbesluit gewij-
zigd. Deze vernieuwde vergoedingsregeling is vastgesteld nadat deze commissie niet  langer de beschik-
king had over een eigen onderzoeker, waardoor de taakinzet veranderde. De vergoedingsregeling sluit 
aan op de systematiek van een vaste vergoeding voor raads- en commissieleden. 
 
De verplichting overige diensten betreft het lopende onderzoek Managementinformatie Re-
integratiebeleid Neder-Betuwe.   
De halvering van het onderzoeksbudget ingaande het jaar 2012 betekent dat onze commissie, bij uitbe-
steding van het onderzoek, een financiële ruimte heeft voor het doen plaatsvinden van één groot onder-
zoek. 
In voorkomende gevallen zal het restant budget worden benut voor b.v. een rekenkamerbrief of deelname 
aan een ‘Doe mee onderzoek’.   
 
 

2. Uitvoering van ons takenpakket in 202. Uitvoering van ons takenpakket in 202. Uitvoering van ons takenpakket in 202. Uitvoering van ons takenpakket in 2012121212    
 
Voor ons jaarprogramma 2012 hadden wij drie onderwerpen voor mogelijk nieuw onderzoek geselec-
teerd: 

• Verbonden partijen 

• Nakoming toezeggingen aan de raad 

• Jongerenbeleid 
 
Verbonden partijenVerbonden partijenVerbonden partijenVerbonden partijen    
 
Aanvang 2012 is, in samenwerking met onderzoeksbureau Necker van Naem,  ons onderzoek gestart 
naar Verbonden partijen. Voor dit onderzoek was de volgende centrale vraag geformuleerd: 
 
Heeft de gemeenteraad zich, door een goed beleidskader en actieve monitoring en controle van de uitvoe-
ring aan de hand van verantwoordingsinformatie, verzekerd van voldoende inzicht in de mate waarin 
deelname aan een verbonden partij leidt tot de beoogde resultaten? 
 
Om te onderzoeken in welke mate de gemeenteraad  zicht heeft op verbonden partijen, hebben wij op 22 
maart 2012 een workshop met de raad georganiseerd. Belangrijkste doel van de workshop was om van 
de raad te vernemen wat de ervaringen zijn met verbonden partijen, hoe de afwegingen/keuzes tot het 
aangaan van verbonden partijen zijn gemaakt, hoe de verantwoording en informatievoorziening door en 
over verbonden partijen wordt ervaren en wat volgens de raadsleden de verbetermogelijkheden zijn. 
Geconcludeerd mag worden dat de workshop succesvol is verlopen en input heeft opgeleverd voor ons 
rapport. 
Voor het onderzoek waren  twee casestudies geselecteerd, te weten: 

1. Regio Rivierenland: een gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten, belast met de uitvoe-

ring van GGD, AVRI, contractgestuurde dienstverlening en beleidsvorming; 

2. Lander, werk & participatie: een gemeenschappelijke regeling van 8 gemeenten, belast met (met 

name) de uitvoering van de wsw en (in specifieke opdracht van de gemeente) de wwb-re-

integratie-trajecten. 

Naar volle tevredenheid hebben beide organisaties aan het onderzoek meegewerkt. 

 

Bij brief van 26 april 2012 hebben wij de raad en het college in kennis gesteld van onze bevindingen. 

Met ons rapport hebben wij de raad inzicht willen bieden in de doeltreffendheid en controle op de (onder-
zochte) verbonden partijen en handvatten willen geven om de sturingsrelatie te verbeteren, met het oog 
op zowel bestaande als mogelijk toekomstige (intergemeentelijke) samenwerking(sverbanden). 
 
Bij brief van 16 mei 2012 aan de raad heeft het college van burgemeester en wethouders op het rapport 
verbonden partijen gereageerd. De gemeenteraad heeft het rapport in de vergadering van 24 mei 2012 
besproken en daarbij besloten in te stemmen met de aanbevelingen in het rapport en het college ver-
zocht voorstellen dienaangaande voor te leggen. Bij brief van 16 juli 2012 heeft het college van burge-
meester en wethouders aan dit verzoek voldaan. 
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Nakoming toezeggingen aan de raadNakoming toezeggingen aan de raadNakoming toezeggingen aan de raadNakoming toezeggingen aan de raad    
 
De rekenkamercommissie heeft kennis genomen van de actualisatie van het overzicht van toezeggingen 
aan de gemeenteraad. Om deze reden is er geen onderzoek gestart en of rekenkamerbrief opgesteld. Wel 
is het onderwerp gehandhaafd op onze groslijst. 
 
 
Jongerenbeleid Jongerenbeleid Jongerenbeleid Jongerenbeleid     

 
Op basis van het beschreven cyclisch proces op blz. 2 van de Nota Jeugdbeleid Neder-Betuwe 2010-2013, 
vindt er jaarlijks een up-date plaatsvindt teneinde voor de gemeenteraad bespreekbaar te maken of er in 
het komende jaar behoefte is aan een herhaal inventariserend onderzoek.  
Wij hebben op basis van de in juni 2012 ontvangen up-date van de nota alsmede gelezen de onderdelen 
in de programma’s 6 van begroting/jaarverslag en Berap- geen aanleiding gezien om een nader onder-
zoek te starten. Wel hebben wij het onderwerp gehandhaafd op onze groslijst. 
 
    
Managementinformatie ReManagementinformatie ReManagementinformatie ReManagementinformatie Re----integratiebeleid Nederintegratiebeleid Nederintegratiebeleid Nederintegratiebeleid Neder----BetuweBetuweBetuweBetuwe    
    
De gemeente Neder-Betuwe wil haar re-integratiebeleid sturen vanuit de Participatieladder en het resul-
taat hier ook tegen afzetten. De Participatieladder is de rode draad voor de re-integratie aanpak. Wij heb-
ben gelet op het belang en de risico’s van dit onderwerp besloten al in een vroeg stadium een onderzoek 
uit te voeren naar de kwaliteit van het managementinformatiesysteem als een belangrijk beheersingsin-
strument. Bij brief van 30 augustus 2012 hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over ons voorge-
nomen onderzoek.    
Met ons onderzoek willen wij vaststellen in hoeverre de raad van Neder-Betuwe op basis van adequate 
management informatie in staat is tijdig en naar een beschikbaar budget geactualiseerd re-
integratiebeleid vast te stellen.    
Ons voornemen het eindrapport voor mogelijke behandeling tijdens de raadsvergadering van 20 decem-
ber 2012 afgerond te hebben is –door het uitlopen van de realisatie van de interviews ten opzichte van de 
planning daarvan- niet haalbaar gebleken. Volgens planning zal de presentatie van het eindrapport in 
januari 2013 plaatsvinden. 
    
Overige onderzoeken in 2012Overige onderzoeken in 2012Overige onderzoeken in 2012Overige onderzoeken in 2012    
 
Het onderzoekprogramma is geen statisch document. In het verslagjaar is aandacht besteed aan meerde-
re onderwerpen die al dan niet leiden tot aanpassing van de groslijst.  Genoemd worden: 

1. samenwerking op uitvoeringsverband tussen gemeenten BNLW; 
2.2.2.2. calamiteitplannen; risico-inventarisatie; evaluatie oefeningen;    
3.3.3.3. schouw gemeentelijke begroting;    
4. asbest onderzoek scholen. 

 
Mede gelet op de beschikbare onderzoekscapaciteit/budget, zijn - naast het genoemde onderzoek Ver-
bonden partijen en het nog lopende onderzoek Managementinformatie Re-integratiebeleid Neder-Betuwe 
- geen onderzoeken uitgevoerd. 
 
    

3. Samenwerking met de rekenkamercommissie Buren3. Samenwerking met de rekenkamercommissie Buren3. Samenwerking met de rekenkamercommissie Buren3. Samenwerking met de rekenkamercommissie Buren    
 
De gemeentelijke samenwerkingsontwikkeling met o.a. de gemeente Buren, heeft voor onze commissie 
geleid tot een oriënterend gesprek over een toekomstige vorming van één gezamenlijke rekenkamer-
commissie dan wel een vorm van samenwerking.  
Vastgesteld is dat een gezamenlijke rekenkamercommissie nu niet aan de orde is. Uitwisseling van de 
groslijsten, heeft inzicht gegeven in de onderwerpen welke wellicht in de toekomst gezamenlijk opgepakt 
kunnen worden. Wij blijven alert op een mogelijkheid van het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek. 
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4. Onderzoeksprogramma 20134. Onderzoeksprogramma 20134. Onderzoeksprogramma 20134. Onderzoeksprogramma 2013    
 
Het afgeronde onderzoek Managementinformatie Re-integratiebeleid Neder-Betuwe, zal begin 2013 wor-
den aangeboden aan de gemeenteraad.  
 
Op het moment van het afsluiten van dit jaarverslag hebben wij nog geen beslissing genomen over vol-
gende onderzoeken. De groslijst is daarbij richtinggevend. Ook door de gemeenteraadsfracties aangedra-
gen onderwerpen kunnen aanleiding zijn om een onderzoek op te starten.  
Bij de start van een onderzoek zullen wij de raad en het college daarover informeren. 
 
Tenslotte volgt hier de begroting voor het lopend jaar. 
 
Jaar 2013 

Kostensoort / kostenplaats Begroot Werkelijk Verplichting Restant 

434410 Vergoedingen 10.625,00  0  0  10.625,00  

434470 Overige diensten 13.642,00  0  0        13.642,00  

40060030 Lokale rekenkamer 24.267,00  0  0  24.267,00  

 


