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De griffie
De fractievolgers
De persgroep
Opheusden, 11 november 2013,
Geachte raadsleden, dames en heren,
Met deze RKB nr. 2 willen wij u weer informeren over de stand van zaken m.b.t. uw RKC.
Duidelijk zal zijn, de RKC streeft naar een goed draagvlak voor haar doen en laten bij de
gemeenteraad en wil zodoende zo transparant mogelijk zijn en blijven.
Deze keer informeren wij u over :
• Het resultaat voor de RKC n.a.v. de begrotingsbehandeling
• De stand van zaken m.b.t. het lopende onderzoek “Veiligheid” (werktitel)
• Een onderzoeksonderwerp voor 2014 en uw betrokkenheid daarbij

HET RKC-BUDGET
Op 31 oktober jl. heeft uw gemeenteraad het budget voor de RKC, tot grote tevredenheid
van ondergetekenden , NIET gehalveerd.
Wij voelen ons extra gesteund bij de wijze waarop wij onze onderzoeken uitvoeren.
De vele positieve reacties die wij direct en indirect van raadsleden op 31 oktober jl.
kregen zijn voor ons een extra stimulans om door te gaan.
De RKC blijft nu met zo’n € 15.000 op jaarbasis in staat de raad jaarlijks te voorzien van
een gedegen rapport, waarmee de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
van gevoerd beleid en bestuur wordt getoetst.
De raad blijft daarmee in staat, daar waar nodig, processen te verbeteren, kaders nader
te preciseren en controle adequaat uit te voeren.
De intenties van de dualisering uit 2002 blijft hiermee in de steigers staan.

HET ONDERZOEK VEILIGHEID
Op 11 oktober jl. hebben wij u via een speciale brief aan de gemeenteraad laten weten
“veiligheid” als nieuw onderzoeksonderwerp te hebben gekozen.
Inmiddels is er met onderzoekers van het bureau Peak & Valley het nodige geregeld.

Interviews zijn/worden gepland, documenten zijn/worden verzameld.
Een eerste nota van bevindingen verwacht de RKC medio december te kunnen
bestuderen.
Daarna is er nog voldoende tijd om er naar te streven het uiteindelijke rapport door
deze raad te laten behandelen en niet een pas gestarte raad daarmee te belasten.

EEN ONDERWERP VOOR 2014
Nu het budget voor 2014 een gezonde basis kent, wil uw RKC zich ook al gaan bezig
houden met een onderzoeksonderwerp voor het komende jaar ; stil staan is geen
vooruitgang!
Daarbij vindt de RKC het draagvlak bij de raad van groot belang.
Het is wettelijk onjuist als de raad zou bepalen welk onderwerp er onderzocht moet
worden, maar de RKC wil wel goed luisteren naar suggesties die raadsleden en/of
fracties hebben, om daarmee ook een relevante keuze te kunnen maken.
Omdat de nieuwe raad per april in functie treedt en er dan ongetwijfeld veel fractie
overleggen zijn in de maanden daarna om de nodige zaken te regelen, is het een verzoek
om daarbij ook een overleg met de RKC in te passen.
Voor zover de RKC bekend, is er regelmatig een avond in het gemeentehuis waarop alle
fracties in huis zijn.
Op zo’n avond zou de RKC graag een ronde willen maken langs alle fracties om te
vernemen of er suggesties zijn voor onderzoeksonderwerpen; vanzelfsprekend kunnen
dan ook andere zaken aan de orde komen.
Mogelijk kunt/wilt u een en ander kortsluiten met de griffie, dan vernemen wij wel
wanneer we bij u “aan tafel” kunnen.
Bij voorbaat hartelijk dank !!
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