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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 27e RekenkamerBrief van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe. 

 

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

1. Stand van zaken lopend onderzoek ‘Problemen voorkomen is beter dan genezen’ 

2. Een nieuw onderzoeksonderwerp 

3. Jaarverslag 

4. Vertrek lid rekenkamercommissie 

 

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. Stand van zaken lopend onderzoek ‘Problemen voorkomen is beter dan genezen’ 

 

Het rekenkameronderzoek naar de sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen van 

schuldenproblematiek is bijna afgerond. Het college van burgemeester en wethouders 

reageert deze maand op de rapportage. Dit betekent dat de gemeenteraad tijdens de 

beeldvormende avond op donderdag 19 maart spreekt over het rapport; de 

rekenkamercommissie is aanwezig voor een toelichting en het beantwoorden van vragen. 

Op donderdag 2 april staat het rapport ter besluitvorming op de raadsagenda. 

 

 

2. Een nieuw onderzoeksonderwerp 

 

Nu het onderzoek ‘Problemen voorkomen is beter dan genezen’ bijna is afgerond heeft de 

rekenkamercommissie actie ondernomen om een nieuw onderzoek op te starten. Eind 

november heeft de rekenkamercommissie gesproken met het presidium, over het 

functioneren van de rekenkamercommissie, maar ook over onderzoeksonderwerpen die de 

belangstelling van de raad hebben. De volgende onderwerpen zijn genoemd: 

• Handhaving 

• Participatiewet 

• Dekking van structurele uitgaven 

• Verbonden partijen 

De leden van de rekenkamercommissie hebben een klein vooronderzoek gedaan naar deze 

vier onderwerpen. Tijdens de fractievergaderingen op 16 en 17 maart bezoekt de 

rekenkamercommissie de individuele raadsfracties en bespreekt graag over deze vier 

onderwerpen aan de hand van een korte opzet. Deze opzet ontvangen de fracties een week 

voor de fractievergaderingen. 

 

 

3. Jaarverslag 

 

Zoals gebruikelijk brengt de rekenkamercommissie een jaarverslag uit over haar 

werkzaamheden in het vorige kalenderjaar. Bij deze rekenkamerbrief het jaarverslag over 

2019 ter informatie. 

 

 

4. Vertrek lid rekenkamercommissie 

 

Medio 2019 is dhr. Marnix Tamse benoemd als nieuwe lid van de rekenkamercommissie. 

Door persoonlijke omstandigheden lukt het hem niet zijn eerste termijn af te maken. De 

rekenkamercommissie is hiervan door dhr. Tamse persoonlijk op de hoogte gebracht. De 

griffier en voorzitter zijn geïnformeerd en is inmiddels een nieuwe wervingsprocedure 

gestart. Vanwege de continuïteit en een warme overdracht heeft dhr. Tamse aangegeven 



zich in te blijven zetten voor de rekenkamercommissie tot er een nieuw lid is benoemd. De 

benoeming van het nieuwe lid is voorzien in de raadsvergadering van 13 mei 2020. 

 


