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Aan: De gemeenteraad 
c.c.  : Het college van B&W 
           Het directieteam/managementteam 
           De griffie 
 
Opheusden , 26 februari 2018 
 
Geachte raadsleden, dames en heren, 
 
Gezien het nogal uitgebreide onderzoek van uw RKC  “de burger reageert” (werktitel) 
met betrekking tot het functioneren van AVRI en ODR en het feit dat de onderzoekers, 
het bureau I&O Research, binnenkort daadwerkelijk starten met een peiling van een 
representatief aantal burgers, wil de RKC u informeren over de stand van zaken. 
 

 Inmiddels is het overgrote deel van de documentenstudie verricht. 
 Het normenkader is uitgewerkt. 
 Er heeft een kickoff plaats gevonden met zowel sleutelfiguren ten gemeentehuize 

als met leden van directie en bestuur van de AVRI en de ODR. 
 Er hebben de nodige interviews plaats gevonden met betrokken medewerkers 

van zowel de ambtelijke organisatie van de gemeente als de AVRI en de ODR. 
 Een aankondiging en een vragenlijst voor een enquête zijn opgesteld en 

voorgelegd aan de RKC, de AVRI en de ODR. 
 Begin maart wordt via de gemeentelijke website het afnemen van de enquête 

aangekondigd en wordt gestart met de uitvoering van die enquête. 
 In april wordt een analyse gemaakt van de enquête en de concept Nota van 

Bevindingen geschreven. 
 Hierna volgen nog het nodige overleg met de RKC en de gebruikelijke ambtelijke 

reactie, de bestuurlijke reactie en het nawoord van de RKC, waarna eind 
juni/begin juli het definitieve rapport uw gemeenteraad kan worden 
aangeboden. 

 
Met name omdat er dus binnenkort een enquête wordt verspreid onder een deel van de 
bevolking, vond de RKC het juist u over bovenstaande gegevenheden te informeren, 
zodat u niet verrast wordt als burgers u aanspreken over dit onderzoek en de 
aanverwante enquête. 
Verwachtend van dienst geweest te zijn met deze informatie, een vriendelijke groet,  
namens de Rekenkamer Neder-Betuwe, 
 
C.H. (Cornelis) van Woerkom, voorzitter. 



 
 
 
 


