“DE REKENKAMERBRIEF”
APRIL 2016 , NR. 12
Aan : de gemeenteraad
c.c. : het college van B&W
het directieteam/managementteam
de griffie
en de aanwezigen op de publieke tribune bij de raadsvergadering van
21 april 2016, gezien het agendapunt “een toekomstig onderzoeksonderwerp voor de rekenkamercommissie”
Opheusden, 18 april 2016,
Geachte raadsleden, dames en heren,
Deze rekenkamerbrief heeft een speciaal karakter.
Omdat op verzoek van de gemeenteraad het RKC-overleg met de fractievoorzitters
over een mogelijk onderzoeksonderwerp is verplaatst naar de beeldvormende
raadsvergadering van 21 april as.
Omdat de burger de RKC ook kan laten weten wat onderzocht zou moeten worden
en die burger de publieke tribune vult tijdens die openbare vergadering.
EEN NIEUW ONDERZOEKSONDERWERP
Om het overleg over het RKC-onderzoeksonderwerp van dienst te zijn, is het een
terechte informatie dat raadsleden en publieke tribune de groslijst kennen die de
RKC in de afgelopen jaren heeft opgesteld over mogelijke onderwerpen.
Die lijst ziet er als volgt uit:
1. De effecten van de drie transities per 1 januari 2015
2. Minimabeleid
3. Afhandeling van burgerbrieven en burgermails
4. Woonbeleid (ook de prestatie-afspraken)
5. Connected community
6. Handhavingsbeleid (met name de (reg.) sociale recherche)
7. Doelmatigheid van de gemeenteraad
8. Samenwerken met andere gemeenten
9. Detailhandelsvisie
10. Recreatie en toerisme
11. Groenonderhoud
12. Verbonden partijen

Mogelijk dat de gemeenteraad en de publieke tribune nieuwe/actuele/urgentere
onderwerpen voorhanden hebben ; de RKC zal daarover de 21ste graag met u van
gedachten willen wisselen.
JAARVERSLAG 2015
Kortgeleden heeft de RKC het Jaarverslag 2015 gepresenteerd.
De gemeenteraad heeft dit vanzelfsprekend via de reguliere communicatie
ontvangen.
De burger kan dit jaarverslag lezen en printen via de website van de gemeente:
www.nederbetuwe.nl >>> gemeenteraad >>> raadscommissie >>>rekenkamercie
Reacties, op-of aanmerkingen op dit jaarverslag horen wij graag en zullen wij
vanzelfsprekend met beantwoorden.
HET ONDERZOEK WEGENBEHEER
Binnenkort zal ook het onderzoek “EEN OPTIMALE ROUTE ; het
wegenbeheerproces in Neder-Betuwe” zijn afgerond en worden aangeboden aan
de gemeenteraad.
Volgens de planning zal dit rapport op 26 mei op de agenda staan van de
voorbereidende raadsvergadering en op 9 juni op de agenda van de
besluitvormende raadsvergadering.
COMMUNICATIE
De afgelopen weken heeft de RKC overleg gehad met de afdeling communicatie
om via twee publicaties (het Neder-Betuwe Magazine en de Digitale Nieuwsbrief)
weer in het nieuws te komen bij alle betrokkenen in de gemeente. Ook in dit geval
zijn reacties op de inhoud van die artikelen van harte welkom.
TENSLOTTE
Met een bij voorbaat dank aan u allen deze informatie te hebben gelezen, een
vriendelijke groet namens de rekenkamercommissie Neder Betuwe.
Cornelis C.H. van Woerkom, voorzitter.

