
                                                                                                           

 

 

“DE REKENKAMERBRIEF” 

            MAART 2014,   NR.  3 

 

Aan:  De gemeenteraad 

c.c.  :  Het college van B&W 

           Het directieteam/managementteam 

           De griffie 

           De persgroep 

 

Opheusden,  maart 2014 

 

Geachte raadsleden, dames en heren, 

 

Dit is de RKB nr. 3, waarmee de rekenkamercommissie u op de hoogte brengt van de 

laatste ontwikkelingen. 

Daarbij gaat het met name om het lopende onderzoek “veiligheid” en een toekomstig 

contact tussen de nieuwe fracties van uw raad en de rekenkamercommissie. 

 

HET ONDERZOEK “QUICK SCAN FYSIEKE VEILIGHEID” 

Vanwege de resultaten uit de eerste interviews en de bestudering van vele documenten 

en beleidsstukken, is er besloten om enkele extra interviews uit te zetten. 

Hierdoor is er enige vertraging opgetreden in het tijdpad dat gepland was. 

Inmiddels is er met het onderzoeksbureau Peak & Valley een naar onze tevredenheid 

goede nota van bevindingen geproduceerd, aan de hand waarvan wij ook de nodige 

aanbevelingen hebben kunnen doen. 

Dit stuk is inmiddels voorgelegd aan het college van B&W voor een zgn. bestuurlijke 

reactie. 

Over deze reactie zult u vanzelfsprekend ook worden geïnformeerd, als u te zijner tijd 

(verwacht wordt 21 mei tijdens de voorbereidende raadsvergadering en 5 juni tijdens 

de formele raadsvergadering) over het rapport uw vragen heeft en uw oordeel geeft. 

Inmiddels zit uw rekenkamercommissie niet stil en is dus doende om een volgend 

onderzoeksonderwerp te selecteren. 

Enerzijds hebben wij daarbij onze eigen ideeën, anderzijds zijn ook uw suggesties 

daarover van belang. 

Om dat laatste kenbaar te maken, vragen wij uw aandacht voor het volgende RKB-

onderwerp. 

 

OVERLEG NIEUWE FRACTIES EN RKC 

Voor de RKC is het van wezenlijk belang draagvlak te ervaren voor de onderzoeken die 

gedaan worden. 



Weliswaar is de RKC een onafhankelijk gremium volgens de wet, maar is een juiste mate 

van betrokkenheid van de gemeenteraad van belang om resultaten voor doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd beleid te realiseren. 

Daarom stelt de RKC het op prijs met de fracties te overleggen over de toekomstige 

onderzoeksonderwerpen. 

Ook in de RKB nr. 2  (november 2013) hebben wij hierover geschreven. 

Als na 27 maart de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, stelt de RKC het zeer op prijs 

om met de fracties te overleggen over bijv. : 

• Het jaarverslag 2013    (dit zal in maart/april as. verschijnen) 

• De suggesties van de RKC over onderzoeksonderwerpen 

• De fractiesuggesties over onderzoeksonderwerpen 

• Overige zaken 

Een en ander kan geregeld worden via de griffie. 

 

TENSLOTTE 

Wij verwachten met bovenstaande u wederom van dienst te zijn geweest! 

 

Een vriendelijke groet, 

 

De Rekenkamercommissie Neder-Betuwe, 

 

C.H. (Cornelis) van Woerkom      voorzitter 

R.O. (Rein) Langelaar  

F.H.K. (Frits) van Ginkel 

J.M. (Joop) van Neerbos                  ambt. secr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


