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1. INLEIDING 
 
Ook 2015 was voor de rekenkamercommissie (RKC) Neder-Betuwe een bijzonder jaar. 
Evenals in 2014 werd er een onderzoek afgerond en een onderzoek gestart.  
Er waren echter ook nogal wat persoonsgebonden wijzigingen. 
Het vertrek van een RKC-lid na zes jaar intensieve betrokkenheid en de komst van een 
nieuw, deze keer een vrouwelijk, RKC-lid en de verlenging van de zittingsperiode van 
een RKC-lid.  
Tevens waren er indringende activiteiten die moesten worden ontplooid in verband met 
een dreigende bezuiniging op het onderzoeksbudget , hetgeen gelukkig in een positief 
resultaat voor de RKC werd afgerond en waarvoor de gemeenteraad nadrukkelijk is 
bedankt. 
 
De samenstelling van de RKC in 2015 heeft dus de nodige mutaties gekend, hetgeen 
onderstaand wordt weergegeven: 

 C.H. (Cornelis) van Woerkom            - voorzitter;  tot 1 juni 2016 
 F.H.K. (Frits) van Ginkel                      - lid; tot 15 oktober 2015 
 R.O. (Rein) van Langelaar                   - lid; benoemd tot 1 juli 2015 en op 16 april 

                                                                      2015 herbenoemd per 1 juli 2015 voor 3 jaar 
 M.C. (Marijke) van de Plasse               - lid; benoemd op 29 oktober 2015 voor 3 

jaar 
 
Ook in 2015 werd, naar volle tevredenheid,  de ambtelijke ondersteuning verzorgd door 
plv. griffier: 

J.M. (Joop) van Neerbos 
 
 

2. OPMERKELIJK IN 2015 
 
Al vermeld de inleiding reeds een drietal punten, onderstaand nog enkele gegevenheden 
mede waardoor 2015 een bijzonder jaar genoemd mag worden, naast het reguliere 
onderzoekswerk: 

 Omdat de zittingstermijn van een van de leden, na een eenmalige verlenging, 
afliep, moest een sollicitatiecommissie er voor zorgen dat de vacature tijdig werd 
ingevuld. Op 26 februari is het overleg van fractievoorzitters akkoord gegaan met 
de start van een procedure. De sollicitatiecommissie werd gevormd door: de 
voorzitter van de werkgeverscommissie, de griffier en de voorzitter van de RKC.  
Na de vaststelling van een profiel, heeft deze commissie op 9 juli een selectie 
gemaakt van vier kandidaten, waarmee op 1 en 16 september gesprekken zijn 



gevoerd. Unaniem werd daarna gekozen voor mevrouw M.C. (Marijke) van de 
Plasse. 

 Op 29 oktober werd F.H.K. (Frits) van Ginkel door de gemeenteraad bedankt voor 
zijn inzet en betrokkenheid gedurende zijn zittingsperiode van zes jaar, waarvoor 
hij tevens op 3 november met een afscheidsdiner werd verrast.  

 De RKC heeft tijdens een thema-avond van de nieuwe gemeenteraad, op 3 april, 
graag gebruik gemaakt van de mogelijkheid het “hoe, wat en waarom van een 
RKC” toe te lichten. In het kader van deze informatievoorziening is ook een 
NVRR-folder over het rekenkamerwerk verspreid onder de raadsleden. 

                                                                               
 Over het rapport “Juridische Control” verscheen er deze keer (medio april) een 

artikel in de regiokrant De Gelderlander.  
 Het onderzoeksbudget van de RKC dreigde in het kader van bezuinigingen voor 

de begroting van 2016 e.v. gekort te worden met 50%. Door het geven van de 
nodige informatie richting de gemeenteraad heeft de RKC over deze 
bezuinigingspost (0.015% van het gemeentebudget in verhouding tot de 
inhoudelijke waarde van de RKC als enig controle/onderzoeksmiddel voor de 
gemeenteraad) kunnen bijdragen dat deze bezuiniging niet is doorgegaan. De 
RKC kan nu in elk geval jaarlijks één onderzoek blijven presenteren.  

 
3. DE RKC-ACTIVITEITEN 

 
Het onderzoekswerk 
De RKC heeft het overgrote deel van 2015 veel tijd besteed aan twee onderzoeken. 
Allereerst het onderzoek “Juridische Control” en het  laatste deel van 2015 het 
onderzoek “Wegenbeheer”. “ 
Het eerstgenoemde is tot volle tevredenheid goed uitgevoerd door het externe 
onderzoeksbureau Necker van Naem.  
In maart is dit onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad en werd er tijdens de 
voorbereidende raadsvergadering op 2 april een toelichting op gegeven.  
Op 16 april heeft de gemeenteraad met het onderzoeksrapport ingestemd en zijn alle 
aanbevelingen overgenomen. 
Het enthousiasme van de gemeenteraad over dit rapport werd nog extra geïllustreerd 
door het feit dat, via een collegevoorstel, de gemeenteraad op 2 juli goedkeurde dat de 
ambtelijke organisatie per 1 januari 2016 zou worden uitgebreid met een 0.5 fte. voor 
een juridische controller 
 
Gaande het vorige onderzoekstraject heeft de RKC een nieuw onderzoeksonderwerp 
geselecteerd, na overleg met de fractievoorzitters op 20 mei. 
Na een  afweging is dit, tijdens een RKC-vergadering op 17 juni,  waarbij tevens een 
drietal onderzoeksbureaus werden gekozen, geworden : “Wegenbeheer”. 
Als zijn “laatste bijdrage” heeft RKC-lid Frits van Ginkel nog gezorgd voor een 
onderzoeksopzet.  
Op 22 oktober konden de drie gevraagde offertes met de bureaus besproken worden en 
is uiteindelijk “het bureau Necker van Naem het onderzoek gegund.  
Het onderzoekstraject heeft zich in 2015 zodanig ontwikkeld, dat begin 2016 (januari) 
een eerste Nota van Bevindingen aan de RKC gepresenteerd kan worden.  
Een wens van de RKC om in dit traject met de fractievoorzitters ook de onderzoeksopzet 
te bespreken (1 oktober) is helaas niet gelukt. Een plotselinge extra themavergadering 



voor de gemeenteraad gooide roet in dat eten. Deze consultatie is toen vorm gegeven via 
een Rekenkamer Brief (nr. 8), waardoor een viertal fracties toch een bijdrage hebben 
kunnen geven.  
 
 
Communicatie  
Hierbij is met name de zgn. Rekenkamer Brief (RKB) van belang. 
In 2015 zijn er door de RKC een viertal  RKB’s verzorgd : de nummers 7 t/m 11, 
respectievelijk in , juni, september, oktober en november. 
 
Al eerder genoemd, heeft de RKC in dit verslagjaar, op 20 mei, overleg gevoerd met alle 
raadsfracties, om ideeën te inventariseren voor een onderzoeksonderwerp, het 
jaarverslag 2014 aan de orde te stellen en het werk van de RKC in het algemeen te 
bespreken. 
 
Communicatie tussen de RKC-en burgerij is ook dit jaar niet van toepassing geweest. 
Het wordt de RKC ook niet duidelijk in hoeverre door burgers de RKC-site wordt 
bekeken. 
In elk geval zijn er geen reacties gemaild/ontvangen op de informatie die op de site is te 
lezen. 
 
Het aantal reguliere vergaderingen van de RKC zelf betrof dit jaar een achttal, te weten 
op: 19/3 , 20/5, 17/6 , 8/10 , 22/10 29/10  en 5/11 . 
Wanneer dat enigszins mogelijk was werd zo’n vergadering gecombineerd met een 
overleg met externe onderzoekers, offertegesprekken, fractiecontact, 
raadsvergaderingen, e.d.  
 
Deskundigheidsbevordering/externe contacten. 
Conform de taakafbakening binnen de RKC, bezoekt de voorzitter van tijd tot tijd 
externe bijeenkomsten relevant voor het rekenkamerwerk. 
Van zo’n bijeenkomst maakt hij voor de twee andere RKC-leden een verslag om ook hen 
te informeren over de nodige wetenswaardigheden. 
Dit jaar betrof het bijeenkomsten van de NVRR, te weten : op 17/4 een ALV en het 
jaarlijks congres, op 15/6 en 25/9 een BALV en op 20/11 wederom een ALV. 
 
 

4. DE FINANCIËN  
 
Uit de gemeentelijke jaarrekening 2015 blijkt het volgende beeld: 
 

Kostensoort / kostenplaats  Begroot  Werkelijk  Verplichting  Restant  

434410 Vergoedingen  10.625,00  9.173,13  0  

1.451,87  

434470 Overige diensten  13.642,00  11.762,86  0  

 

1.879,14   

 

 rekenkamer  24.267,00  20.935,99  0  3.331,01  

http://10.1.190.11/2014/KP/DATA/DET0BH100100400600340060030__434410____.HTM
http://10.1.190.11/2014/KP/DATA/DET1BH100100400600340060030__434410____.HTM
http://10.1.190.11/2014/KP/DATA/DET2BH100100400600340060030__434410____.HTM
http://10.1.190.11/2014/KP/DATA/DET0BH100100400600340060030__434470____.HTM
http://10.1.190.11/2014/KP/DATA/DET1BH100100400600340060030__434470____.HTM
http://10.1.190.11/2014/KP/DATA/DET2BH100100400600340060030__434470____.HTM


 
                                                                         
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
De begroting voor 2015 laat het volgende beeld zien: 
 

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  

 

Lokale rekenkamer  24.267,00  0  0  24.267,00  

 
 
 
 
 

5. TENSLOTTE 
 
Ook het jaar 2016 zal bijzonderheden kennen. 
Naast het reguliere onderzoekswerk, moet de RKC in dit komende jaar  loopt de eerste 
zittingstermijn van de voorzitter af. 
In overleg met de griffie zal dit tijdig aangekaart moeten worden.  
 
Vanzelfsprekend is de RKC te allen tijde bereid om over dit jaarverslag 2015 van 
gedachten te wisselen; zowel met de gemeenteraad van Neder-Betuwe, het college van 
B&W, de ambtelijke organisatie en ook met de burger van de gemeente. 
Wij staan open voor reacties, op-of aanmerkingen en gaan daarover graag in gesprek 
met de lezer. 
 
Ter afronding ……………….. 
Dank aan de bestuurders en de ambtelijke organisatie voor hun betrokkenheid en 
medewerking ! 
 
 
 
 
Opheusden, 10 februari 2016. 
 
Namens de Rekenkamercommissie Neder-Betuwe, 

http://10.1.190.11/2015/KP/DATA/DET0BH100100400600340060030__434410____.HTM
http://10.1.190.11/2015/KP/DATA/DET1BH100100400600340060030__434410____.HTM
http://10.1.190.11/2015/KP/DATA/DET2BH100100400600340060030__434410____.HTM
http://10.1.190.11/2015/KP/DATA/DET0BH100100400600340060030__434470____.HTM
http://10.1.190.11/2015/KP/DATA/DET1BH100100400600340060030__434470____.HTM
http://10.1.190.11/2015/KP/DATA/DET2BH100100400600340060030__434470____.HTM


C.H. (Cornelis) van Woerkom, 
voorzitter 
 
 
 
 
 
                                                                                     


