
 

 

 
 
REKENKAMERBRIEF Neder-Betuwe, nr. 30 
Juli 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 30e RekenkamerBrief van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe. 
 
In deze brief geven wij u informatie over de volgende onderwerpen: 

1. 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 nieuw onderzoeksonderwerp 
 
Zoals in de vorige rekenkamerbrief geschreven heeft de rekenkamercommissie zich na het 
bezoek aan de fracties gebogen over de vraag welk onderwerp zich op dit moment het beste 
leent voor een volgend rekenkameronderzoek. 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. En bij voorkeur niet een onderwerp in 
dezelfde portefeuille/beleidsafdeling als het vorige onderzoek. 
De rekenkamercommissie heeft besloten een onderzoek te doen naar het onderwerp 
‘dekking van structurele uitgaven’ met andere woorden op welke manier kan de raad sturen 
op gemeentelijke uitgaven. Bij de fracties is onvoldoende inzicht op dit terrein en bestaat de 
indruk dat structurele zaken wordt 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 onderzoeksopzet is bij deze rekenkamerbrief als bijlage gevoegd en een verzoek om 
offertes is inmiddels verzonden naar diverse onderzoeksbureaus om de 
rekenkamercommissie te ondersteunen bij de uitvoering van het onderzoek.  
We nodigen de fracties van harte uit om eventuele opmerkingen en/of aanvullingen op deze 
onderzoeksopzet aan ons te laten weten, zodat wij deze, waar mogelijk, kunnen meenemen 
bij de uitvoering van het onderzoek. 
Na de zomer volgt meer informatie over de start van het onderzoek en de planning. 
 


