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1.INLEIDEND 

Conform de verordening voor de RKC in het bijzonder en ten behoeve van een 

verantwoording over het besteden van gemeenschapsgeld in het algemeen, 

biedt de RKC van Neder-Betuwe bij deze het jaarverslag over 2018 aan. 

Ook dit jaar (gelijk aan vorig jaar!) zijn er niet zozeer veel onderzoeken aan de 

orde gekomen als wel veel onderzoeksonderwerpen; dit verslag maakt dat 

duidelijk.  

De samenstelling van de RKC zag er dit jaar als volgt uit: 

 C.H. (Cornelis) van Woerkom                  voorzitter tot 1 juni 2019 

 M.C. (Marijke) van de Plasse                   lid tot 29 oktober 2021 

 R.O. (Rein) Langelaar                                 lid tot 1 juli 2018 

 I. L.J.C. (Iroy) Konings                                 lid tot 1 juli 2021 

 

 J.M. (Joop) van Neerbos                            ambtelijk secretaris 

 

Een procedure om op tijd te zorgen voor een nieuwe voorzitter is eind 2018 

aangekaart.  

 

2.DE RKC-ACTIVITEITEN 

Deze werkzaamheden omvatten vanzelfsprekend meer dan alleen onderzoek, 

al ligt daar nadrukkelijk de belangrijkste taak en functie van deze 

raadscommissie. Zaken als de RKB (RekenKamerBrief), overleg met de 

gemeenteraadsfracties, het presidium, contact met de ambtelijke organisatie 

en het bezoeken van relevante beeldvormende-en besluitvormende 

raadsvergaderingen, stonden ook in de agenda’s van de RKC-leden.                   

Onderstaand een korte weergave van deze activiteiten. 

2.1. ONDERZOEK 

Nadat eind 2017 de onderzoeksopzet en het selecteren van een onderzoeks-

bureau was afgerond, kon begin 2018 meteen een start worden gemaakt met 

de uitvoering van : “Hoort u mij?” , een onderzoek naar de wijze  
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waarop de AVRI en de ODR omgaan met reacties van burgers. Deze uitvoering 

heeft de nodige knelpunten ondervonden.   

Het rapport kon dan ook pas eind november door de gemeenteraad worden 

besproken en zou dan in januari 2019 door de gemeenteraad worden 

behandeld in besluitvormende zin.  

In de loop van 2018 heeft de RKC stappen gezet om ook een nieuw 

onderzoeksonderwerp te selecteren, ten einde meteen na de afronding van 

“Hoort u mij?” verder te kunnen gaan met onderzoeksactiviteiten. Na overleg 

met het presidium heeft de RKC gekozen voor het onderwerp “jeugdzorg”. 

Toen echter in september duidelijk werd dat het college van Burgemeester en 

Wethouders de raad de Nota ‘Inzicht in de Neder-Betuwse jeugdzorgketen’ 

heeft gestuurd, waarin de stand van zaken werd vermeld en nieuwe 

activiteiten werden genoemd,, heeft de RKC dit onderwerp als 

onderzoeksonderwerp geannuleerd. 

Binnen het sociaal domein heeft de RKC een onderzoeksopzet gemaakt voor 

een nieuw onderwerp:  “Problemen voorkomen is beter dan genezen”, een 

onderzoek over afwegingen van maatregelen bij schuldenproblematiek en de 

doorwerking hiervan binnen het sociale domein-. Inmiddels is er een 

onderzoeksbureau geselecteerd, waardoor er in 2019 kan worden gestart met 

de uitvoering.  

 

2.2 COMMUNICATIE 

De RKC heeft te maken met vele communicatieve aspecten. Dit verslag 

benoemt de belangrijkste. 

Het meest relevante voorbeeld is de RKB: de Rekenkamer Brief. Ook dit jaar 

zijn er meerdere verschenen; een vijftal, de nummers 20 t/m 24, te weten op 5 

februari, 26 februari, 23 augustus, 14 november en 12 december met als 

voornaamste doel om de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie op de 

hoogte te houden van RKC-ontwikkelingen. Een ander voorbeeld is 

perscontact.. Een actie bij het vorige rapport (“Informatiebeveiligingsbeleid”) 

de regionale en landelijke persbureaus te betrekken, leverde geen persartikel 

op. Met het rapport “Hoort u mij” is deze actie niet herhaald. De RKC-website is 



 

 

wel een vorm van communicatie die “actief” is. Dat levert de volgende 

gegevens op: 
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          actie van bezoekers         2016       2017       2018 

Een of meerdere pagina’s 
bekijken 

         268        272 340 

De pagina RKC-leden bekijken             94          91 135 

De pagina “alle 
rapporten”bekijken 

            62         128 53 

De pagina “jaarverslagen” 
bekijken 

            52           15 37 

De pagina “rekenkamerbrief” 
bekijken 

            43           21 33 

De pagina “onderwerp namens 
burger” bekijken 

            10           13 30 

 

 

(afhankelijk van de nieuwe cijfers, komt hier nog een korte tekst)  

 

Vanzelfsprekend zijn in 2018 meerdere raadsvergaderingen bijgewoond, met 

name wanneer relevante zaken aan de orde kwamen, als de begroting, 

managementrapportages, beleidsplannen met een relatie naar rekenkamer-

onderzoeken, e.d. Bij de introductiebijeenkomsten voor nieuwe raadsleden, na 

de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, heeft de RKC aangeboden om 

een presentatie te geven van haar werkzaamheden. Deze informatie werd 

echter door de griffie zelf verzorgd.  

Een van de RKC-leden heeft op 25 mei het jaarcongres en de ALV van de NVRR 

(Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies) 

bijgewoond. 

Op verzoek van de controller van de gemeente was het de bedoeling te 

overleggen over de betekenis van de Verordening 213a (onderzoek 



 

 

doelmatigheid en doeltreffendheid door de gemeenteraad) en de AVG 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Overbezette agenda’s 

belemmerden echter in 2018 dit overleg te effectueren.  
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2.3 VERGADERINGEN 

In 2018 is er door de RKC een negental keren vergaderd; te weten op                

25 januari, 24 mei, 27 juni, 12 juli, 26 juli, 31 augustus, 8 november 22 

november en 5 december.                                                                                           

Het werk van de RKC bestaat natuurlijk niet alleen uit vergaderen. Om 

uiteindelijk tot goede onderzoeksrapporten te komen, worden veelal de 

volgende werkzaamheden verricht: 

 Voorstudies van documenten voor het kiezen van een 

onderzoeksonderwerp. 

 Verdieping van de voorstudie om een onderzoeksopzet te maken. 

 Het selecteren van 3 à 4 onderzoeksbureaus. 

 Het uitvoeren van een offertetraject en het selecteren van een 

onderzoeksbureau. 

 Het bijwonen van de startbijeenkomst van het onderzoek. 

 Het bijwonen van interviews. 

 Het bestuderen en becommentariëren van de Nota van Bevindingen. 

 Het vaststellen van conclusies en aanbevelingen. 

 Het schrijven van een nawoord. 

 Het communiceren met de pers. 

 Het toelichten van het rapport tijdens een voorbereidende 

gemeenteraadsvergadering. 

 

3.DE FINANCIËN  

Uit de gemeentelijke jaarrekening blijkt het volgende beeld: 



 

 

 

Kostensoort/Kostenplaats   begroot   werkelijk  verplichting   rest 

434410 
vergoedingen 

   10.625       9592,80           0    
1032,20 

434470 
overige RKC-diensten 

   13.642       8898,53            0    
4743,47 

 

 

De begroting voor 2019 laat het volgende beeld zien: 
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Kostensoort/Kostenplaats    begroot  werkelijk verplichting   rest 

434410 
vergoedingen 

   10.625    

434470 
overige RKC-diensten 

   13.642    

 

 

 

4.TENSLOTTE 

Dit verslagjaar heeft de RKC zich met één onderzoek in uitvoering kunnen bezig 

houden en een tweede kunnen opstarten. Met dit jaarverslag hopen wij 

daarvan een goede weergave te hebben gegeven. Vanzelfsprekend is de RKC te 

allen tijde bereid om over de inhoud van dit verslag van gedachten te wisselen; 

zowel met de gemeenteraad van Neder-Betuwe, als met de ambtelijke 

organisatie, als met de burger van de gemeente.  

Ter afronding ………….. dank aan de bestuurders en de ambtelijke organisatie 

voor hun betrokkenheid en medewerking ! 

 


