
 

 

 
 
REKENKAMERBRIEF Neder-Betuwe, nr. 31 
Oktober 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 31e RekenkamerBrief van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe. 
 
In deze brief geven wij u informatie over de volgende onderwerpen: 

1. Start nieuw onderzoek ‘Sturing op gemeentelijke uitgaven’ 

2. Benoeming nieuw 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 
Rick Hubers 
 
  



 

 

 
 
 
1. Start nieuw onderzoek ‘Sturen op gemeentelijke uitgaven’. 
 
In het zomerreces stuurden we met rekenkamerbrief nr. 30 informatie over het nieuwe 
onderzoeksonderwerp en stuurden we de onderzoeksopzet mee. Na de ontvangst van 
diverse offertes en vervolgens een toelichting hierop is de rekenkamercommissie in zee 
gegaan met onderzoeksbureau Unravelling. Op 7 oktober jl. hebben de 
rekenkamercommissie samen met de onderzoekers van Unravelling een kick-off bijeenkomst 
georganiseerd met de portefeuillehouder en verschillende relevante ambtelijke 
medewerkers. In deze bijeenkomst is het onderzoek toegelicht en doorgesproken. Het 
startdocument, waarin de onderzoeksvragen en normenkader verder zijn aangescherpt, is 
als bijlage bij deze rekenkamerbrief gevoegd. 
Het onderzoek is dus van start gegaan en naar verwachting wordt het rapport eind 2020 
opgeleverd. Dit betekent dat in het eerste kwartaal van 2021 het onderzoeksrapport door de 
raad kan worden behandeld. 
 
 
2. Benoeming nieuw lid rekenkamercommissie 
 
In de raadsvergadering van donderdag 24 september is Rick Hubers door 
de raad benoemd en vervolgens door burgemeester Kottelenberg beëdigd 
als nieuw lid van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe. Hij vervangt per 
deze datum Marnix Tamse. 
Rick Hubers MSc CIA (1995) is geboren in Arnhem en woont in Elst, het 
dorp waar hij is opgegroeid. 
 
Na het afronden van het VWO is hij als Financial Audit Trainee begonnen bij de Auditdienst 
Rijk van het Ministerie van Financiën in Den Haag. Op dit moment draagt hij hier als Senior 
Financial Auditor bij aan de controle van jaarrekeningen en onderzoeken naar de interne 
beheersing van diverse ministeries en agentschappen. Verder heeft hij internationaal 
ervaring opgedaan binnen de interne auditafdeling van NAVO-Agentschap NSPA in 
Luxemburg, waar hij onderzoeken op de gebieden van governance, interne beheersing en 
risicomanagement heeft uitgevoerd. 
Naast zijn werk heeft hij de theoretische opleiding tot Registeraccountant aan de Nyenrode 
Business Universiteit afgerond en is hij Certified Internal Auditor bij het Instituut van Internal 
Auditors (IIA). Verder is hij als scriptiebegeleider verbonden aan de Nyenrode Business 
Universiteit. 
  
Met zijn financiële achtergrond en ervaring met onderzoek is hij een goede toevoeging aan 
de rekenkamercommissie. 
 


