
 

 

 
 

“DE REKENKAMERBRIEF” ;  nr. 25 
Aan: De gemeenteraad 
c.c.  : Het college van B&W 
           Het directieteam/managementteam 
           De griffie 
 
Opheusden ,   maart    2018 
Geachte raadsleden, dames en heren, 
Bij deze de eerst RKB van het jaar 2019, met een drietal onderwerpen, zijnde : 
een nieuw onderzoek, de samenstelling van de RKC en het jaarverslag 2019. 
ONDERZOEK 
Eind vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over het vervallen van het onderzoeks 
onderwerp “Jeugdzorg” , omdat de gemeente zelf per september 2018 met onderzoek 
van start ging op dit beleidsterrein.  
De RKC heeft dat onderwerp toen vervangen door een nieuw thema in het sociale 
domein “de financiële en maatschappelijke doorwerking van schulden voor de Wmo en 
de jeugdzorg”. 
De volledige (werk)titel van het onderzoek dat zeer recentelijk is gestart luidt: 
                          “PROBLEMEN VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN” 
                       Onderzoek over afwegingen en gevolgen van maatregelen bij schulden 
                                            problematiek in het sociaal domein 
Na een zorgvuldige selectie is het onderzoeksbureau Scale Management Consultants aan 
de slag gegaan met de  
uitvoering. Op 7 maart jl. vond de startbijeenkomst plaats, waarbij de RKC, de 
wethouder, de gemeentesecretaris en de manager van het sociale domein  
aanwezig waren. 
Eind dit jaar is het definitieve rapport te verwachten en voor het zomerreces zal de RKC 
zich kunnen buigen over een eerste concept Nota van Bevindingen. 
 
SAMENSTELLING RKC 
Per 1 juni as. zal de tweede zittingstermijn van de voorzitter van de RKC aflopen. 
Omdat dhr. Van Woerkom zich niet herkiesbaar stelt, is inmiddels door uw 
gemeenteraad een sollicitatietraject gestart voor het vinden van een nieuw RKC-lid. 
Een twintigtal sollicitanten hebben hun interesse getoond en de verwachting is dat de 
gemeenteraad op 9 mei as. een nieuw lid kan benoemen en installeren. 
Tevens zal dan met instemming van de gemeenteraad het zittende lid Marijke van de 
Plasse worden geïnstalleerd als nieuwe voorzitter. 
De agendacommissie heeft ook gemeend op die 9e mei afscheid te nemen van de 
zittende voorzitter. 
 JAARVERSLAG 2018 



 

 

Deze keer wat later dan gebruikelijk zal het jaarverslag over 2018 eind maart danwel 
begin april het daglicht zien. 
 
Namens de Rekenkamer Commissie Neder-Betuwe,       
C.H. (Cornelis) van Woerkom , vrz. 
         
 
           
 
 


