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Aan: De leden van de gemeenteraad Neder-Betuwe 

CC: Het college van B&W 

 Het management 

 Overige belangstellenden (via de website) 

 

 

 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

 

Hierbij ontvangt u de 26e Rekenkamerbrief van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe. 

 

In deze brief geven wij u informatie over de volgende onderwerpen: 

1. Nieuwe samenstelling rekenkamercommissie Neder-Betuwe 

2. Kennismaking met raadsfracties 

3. Opfrissing website (onderdeel rekenkamercommissie) 

4. De rekenkamercommissie in de zomer 

5. Stand van zaken lopend rekenkameronderzoek ‘Problemen voorkomen is beter dan 

genezen’ 

 

Mocht deze brief aanleiding geven tot vragen en/of opmerkingen, dan horen wij dat graag 

via griffie@nederbetuwe.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rekenkamercommissie Neder-Betuwe, 

 

Marijke van de Plasse 

Iroy Konings 

Marnix Tamse 

 

  



 
 

 

1. Nieuwe samenstelling rekenkamercommissie Neder-Betuwe 

 

Met het vertrek van Cornelis van Woerkom als voorzitter van de rekenkamercommissie 

ontstond een vacature. De gemeenteraad heeft Marijke van de Plasse benoemd als nieuwe 

voorzitter en Marnix Tamse als nieuw lid. Beiden zijn inmiddels geïnstalleerd en aan hun 

werkzaamheden begonnen. De rekenkamercommissie heeft Iroy Konings aangewezen als 

plaatsvervangend voorzitter. 

 

De rekenkamercommissie heeft sinds 20 mei jl. ook een nieuwe ambtelijk secretaris, Marina 

Roelofsen, als opvolger van Joop van Neerbos. 

 

 

2. Kennismaking met raadsfracties 

 

Nu de rekenkamercommissie een nieuwe samenstelling heeft is het goed om nader kennis te 

maken met de raadsfracties. In het najaar plannen we graag met iedere raadsfractie een 

kennismakingsgesprekje in. Naast een introductie van onszelf en wat de 

rekenkamercommissie doet dan wel kan doen, gaan we graag met u in gesprek over: 

 

• hoe u tegen de rekenkamercommissie aankijkt;  

• hoe u de samenwerking tot nu toe heeft ervaren;  

• hoe u aankijkt tegen de opvolging van door de rekenkamercommissie gedane 

aanbevelingen, 

• wat de gevolgen zijn van het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers, en 

• of u wellicht suggesties heeft voor nieuwe onderzoeksonderwerpen. 

 

 

3. Opfrissing website (onderdeel rekenkamercommissie) 

 

De nieuwe samenstelling van de rekenkamercommissie zorgt er ook voor dat op de 

gemeentelijke website de pagina’s over de rekenkamercommissie een opfrissing nodig 

hebben. Er zijn inmiddels foto’s gemaakt van de voorzitter, leden en ambtelijk secretaris. 

Ook worden de nieuwe introductieteksten gemaakt en worden de overige pagina’s eens 

even kritisch doorgelopen en waar nodig aangepast. 

 

 

4. De rekenkamercommissie in de zomer 

 

Terwijl er wordt gewerkt aan het lopende onderzoek zit de rekenkamercommissie niet stil! 

In de zomer zal het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers worden bestudeerd en 

bekeken wat de consequenties hiervan zijn voor de rekenkamercommissie. Daarnaast gaan 

we bekijken of de huidige verordening op de rekenkamercommissie en het 



onderzoeksprotocol een actualisatie behoeven, mede in het licht van het genoemde 

wetsvoorstel. 

 

 

 

5. Stand van zaken rekenkameronderzoek ‘Problemen voorkomen is beter dan genezen’ 

 

In maart vond de startbijeenkomst voor het nieuwe rekenkameronderzoek plaats. In dit 

onderzoek staat het bieden van inzicht in de maatschappelijke en financiële gevolgen van 

schuldenproblematiek binnen het sociaal domein centraal. De uitvoering van het onderzoek 

door Scale Management Consultants  is gestart: dossiers worden bestudeerd en de eerste 

interviews zijn gehouden. De eerder gecommuniceerde planning loopt enigszins uit. De 

rekenkamercommissie levert het eindrapport in januari 2020 op. Dit betekent dat de 

behandeling door uw raad plaats zal vinden in februari / maart 2020. 

 

 


