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Geachte raadsleden, dames en heren,
Ongeveer een maand na het verschijnen van de vorige RKB ontvangt u al weer nieuwe
informatie van uw RKC , gezien de laatste ontwikkelingen dat noodzakelijk maken om u
goed bij de les te houden.
Deze keer gaat het over slechts één onderwerp:
DE RKC-ONDERZOEKEN
Allereerst iets over het onderzoek “Een optimale route”, over het WEGENBEHEER in de
gemeente Neder-Betuwe. Dit rapport werd uw raad eind mei aangeboden en door u
behandeld tijdens de raadsvergadering van 9 juni 2016. Besloten werd onder andere dat
het college van B&W uiterlijk 1 november as. met een reactie zou komen op dit rapport.
Inmiddels heeft het college toegezegd voor een “infobrief” op uw raadsnet te zorgen, die
de RKC ook met de nodige aandacht zal bestuderen. Zo nodig komen wij daar dan nog op
terug.
Op de tweede plaats wil de RKC u graag informeren over het onderzoek INFORMATIEVEILIGHEID. Inmiddels werd het de RKC duidelijk dat de buurgemeente Buren met een
dergelijk onderzoek doende was. Hun rapport “Quick scan informatieveiligheid” is
kortgeleden openbaar geworden en door de RKC nauwgezet bestudeerd. Daarbij is
duidelijk geworden dat , naast enkele positieve conclusies, de knelpunten die zichtbaar
werden ook voor de gemeente Neder-Betuwe kunnen gelden. Dat moet dan wel
onderzocht worden! De RKC heeft dan ook besloten met zo´n onderzoek te starten en
mede met behulp van de adequate informatie uit Buren een eigen onderzoeksopzet te
maken en medio november te starten met de uitvoering van het onderzoek.
Vanzelfsprekend sturen wij u nog de onderzoeksopzet ter informatie toe. De risico´s
waarvoor uw fractievoorzittersoverleg in september jl. waarschuwde (bijv. zichtbaar
wordt hoe een site gehackt kan worden) zal de RKC ter harte nemen. Mocht zich nl. een

dergelijke conclusies/aanbeveling voordoen, dat zal de RKC daar een specifiek
vertrouwelijk traject voor volgen bij de presentatie van het uiteindelijke rapport.
Tenslotte een onderzoek naar de EFFECTEN VAN DE DRIE DECENTRALISATIES.
Toen de RKC kortgeleden uw fracties polste over het onderwerp informatieveiligheid
bleek, dat er ook nadrukkelijk behoefte was een onderzoek te starten naar bovenstaand
onderwerp. De RKC heeft inmiddels besloten daar gehoor aan te geven. Begin 2017
wordt gestart met het maken van een opzet voor dit onderzoek, welk tijdstip het grote
voordeel heeft dat er dan ook twee volle jaren zijn afgesloten met een gedecentraliseerd
beleid en uitvoering voor jeugdzorg, WMO en arbeidsintegratie. Gezien de complexiteit
en de omvang van dit onderwerp zal de RKC u begin 2017 ook benaderen voor een
speciale fractievoorzitters-bijeenkomst, teneinde gezamenlijk duidelijk af te bakenen
wat er onderzocht moet gaan worden, alvorens er een onderzoeksopzet wordt
geschreven. De RKC wil daarbij ook gebruik gaan maken van een specifieke `Landelijke
Kenniskring over de 3D-Denktank`, die de NVRR inmiddels heeft ingesteld.

Verwachtend dat de RKC uw raad naar behoren heeft geïnformeerd, bij voorbaat dank
voor de aandacht die u heeft willen besteden aan deze RKB nr. 14.
Met een vriendelijke groet namens de Rekenkamercommissie Neder-Betuwe,
C.H. (Cornelis) van Woerkom,
Voorzitter.

