
 

 

REKENKAMERBRIEF Neder-Betuwe, nr. 28 

Mei 2020 

 

 

 
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 28e RekenkamerBrief van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe. 

 

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

1. Afronding onderzoek ‘Problemen voorkomen is beter dan genezen’ 

2. Een ronde langs de fracties 

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. Afronding onderzoek ‘Problemen voorkomen is beter dan genezen’ 

 

De Rekenkamercommissie kijkt met een goed gevoel terug op de behandeling door uw 

gemeenteraad tijdens de beeldvormende avond en de raadsvergadering  

van het rekenkamerrapport ‘Problemen voorkomen is beter dan genezen'.  Het stemt de 

Rekenkamercommissie tevreden dat alle aanbevelingen door de gemeenteraad zijn  

overgenomen en dat het college ook met de aan haar gerichte aanbevelingen aan de slag 

gaat. Uw raad onderstreepte tijdens de discussies het belang van het onderwerp  

schuldhulpverlening en het belang van het inzetten op preventie om (verdere) schulden  te 

voorkomen. De ervaringen die wij als Rekenkamercommissie met dit onderzoek  

hebben opgedaan nemen wij mee in de toekomst.   

 

2. Een ronde langs de fracties 

 

Begin van dit jaar heeft de rekenkamercommissie actie ondernomen om een nieuw 

onderzoek op te starten. Eind november heeft de rekenkamercommissie gesproken met het 

presidium ook over onderzoeksonderwerpen die de belangstelling van de raad hebben. De 

volgende onderwerpen zijn genoemd: 

•          Handhaving 

•          Participatiewet 

•          Dekking van structurele uitgaven 

•          Verbonden partijen 

De rekenkamercommissie heeft een klein vooronderzoek gedaan naar deze vier 

onderwerpen. Tijdens de fractievergaderingen op 8 en 16 juni overlegt de 

rekenkamercommissie via videobellen met de individuele raadsfracties en spreekt graag 

over deze vier onderwerpen aan de hand van een korte opzet. Deze opzet is bij deze 

rekenkamerbrief gevoegd. 

 

 

 


