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Aan: De gemeenteraad 
c.c.  : Het college van B&W 
           Het directieteam/managementteam 
           De griffie 
 
Opheusden ,  9 november 2016 
 
Geachte raadsleden, dames en heren, 
 
Wederom een RKB over onderzoeken van uw rekenkamercommissie. 
 
DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 
 
Inmiddels vijf jaar geleden (november 2011) presenteerde de RKC het onderzoek 
“Ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie”. Op 19 oktober jl. schreef het college 
van B&W uw raad een brief over de “evaluatie reorganisatie van de ambtelijke 
organisatie”.  Vanzelfsprekend heeft de RKC deze brief met veel belangstelling gelezen 
en wil u daarover het volgende niet onthouden: 

 Goed te ervaren dat een onderzoek van de RKC, ook na een aantal jaren, 
(uiteindelijk) resultaten doet genereren. 

 Waarom bovengenoemde brief van het college “daarom een jaar later” het 
daglicht ziet blijft helaas onduidelijk. 

 Ongetwijfeld zal uw raad de verantwoordelijkheid oppakken, om over de nog te 
verbeteren knelpunten het nodige te zeggen en zo nodig kaders en 
uitgangspunten te formuleren.  

 
HET WEGENBEHEERPROCES 
 
De RKC heeft tijdens haar vergadering op 2 november jl. begrepen dat uw raad, tijdens 
een beeldvormende raadsvergadering op 24 november as. , de notitie zal behandelen 
van het college van B&W over de aanbevelingen van het onderzoek “Een optimale route” 
(mei 2016). Duidelijk zal zijn dat ook (een afvaardiging van) de RKC tijdens deze 
vergadering aanwezig zal zijn. Zo nodig kunnen wij dan toelichting geven op de inhoud 
en strekking van onze aanbevelingen. 
 
 



INFORMATIEVEILIGHEID 
 
Tijdens de RKC-vergadering van 2 november jl. is de onderzoeksopzet voor een nieuw 
onderzoek (quick scan !!) vastgesteld. In de bijlage bij deze RKB vindt u deze opzet. 
Mocht u hierover op-of aanmerkingen hebben danwel (nieuwe) suggesties voor de te 
onderzoeken punten, laat ons dat dan snel weten via de mail, omdat de RKC eind 
november in overleg gaat met het dan inmiddels geselecteerde onderzoeksbureau. 
 
 
Verwachtend met deze RKB wederom van dienst te zijn geweest, bij voorbaat dank voor 
uw aandacht en reactie. 
 
Met een vriendelijke groet namens de RekenKamerCommissie Neder-Betuwe, 
 
 
C.H. (Cornelis) van Woerkom, 
voorzitter  
 
 
 
 
 


