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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 29e RekenkamerBrief van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe. 

 

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

1. Een ronde langs de fracties 

2. Een nieuw onderzoeksonderwerp 

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. Een ronde langs de fracties 

 

Eerder deze maand bracht de rekenkamercommissie een digitaal bezoek aan alle fracties. 

Het was bijzonder om op deze manier contact te hebben en een inkijkje te krijgen in hoe de 

fracties vergaderen. De gesprekken waren open, nuttig en heel informatief. Met alle fracties 

bespraken we vier onderwerpen die mogelijk tot een volgend onderzoek van de 

rekenkamercommissie kunnen leiden: 

•          Handhaving; 

•          Participatiewet; 

•          Dekking van structurele uitgaven; 

•          Verbonden partijen. 

 

2. Een nieuw onderzoeksonderwerp 

 

De rekenkamercommissie heeft zich na het bezoek aan de fracties gebogen over de vraag 

welke van de genoemde vier onderwerpen zich op dit moment het beste leent voor een 

onderzoek. Bij de afweging is onder andere rekening gehouden met: de huidige stand van 

zaken van de onderwerpen, de voorkeuren van fracties en de relevantie van het onderwerp 

op dit moment. 

De onderwerpen handhaving en verbonden partijen genieten niet de grootste voorkeur. Ten 

aanzien van verbonden partijen zijn er op dit moment dusdanige ontwikkelingen dat een 

rekenkameronderzoek op dit moment niet voor de hand ligt. Het onderwerp Participatiewet 

spreekt aan, is actueel, is zeker onderzoek waardig, maar dit onderwerp zullen we op de 

shortlist voor de toekomst plaatsen. 

De rekenkamercommissie heeft daarom besloten een onderzoek te doen naar het 

onderwerp ‘dekking van structurele uitgaven’ met andere woorden: op welke manier kan de 

raad sturen op de gemeentelijke uitgaven. Bij de fracties is onvoldoende inzicht op dit 

terrein en bestaat de indruk dat structurele zaken worden gedekt met incidentele middelen. 

Met een onderzoek naar dit onderwerp denkt de rekenkamercommissie op een goede 

manier te kunnen bijdragen aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad.  

De komende weken wordt de onderzoeksopzet gemaakt en deze zal, naar verwachting in 

juli, met een rekenkamerbrief naar de raad worden toegestuurd. 

 


