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Geachte raadsleden, dames en heren,
Dit is de RKB nr. 4, waarmee de rekenkamercommissie u op de hoogte brengt van de
laatste ontwikkelingen.
Daarbij gaat het en om het afgeronde onderzoek “veiligheid” en een nieuw onderzoek.
HET ONDERZOEK “QUICK SCAN FYSIEKE VEILIGHEID”
De rekenkamercommissie kijkt met tevredenheid terug op de behandeling van het
rapport tijdens de voorbereidende raadsvergadering en de formele/besluitvormende
behandeling tijdens de raadsvergadering van 5 juni jl.
Met name de toezegging van de burgemeester, om bij een overleg dat binnenkort wordt
gehouden met fractievertegenwoordigers, ook als rekenkamercommissie te mogen
aanschuiven, wordt zeer gewaardeerd.
Wij zullen zo vrij zijn daarbij ook onze externe deskundige van het bureau Peak & Valley,
die het onderzoek heeft uitgevoerd, te vragen aanwezig te zijn ter ondersteuning van
ons.
EEN NIEUW ONDERZOEKSONDERWERP
Nadat de rekenkamercommissie op 14 mei jl. een zeer constructief overleg heeft
kunnen voeren met vertegenwoordigers van alle fracties over een nieuw
onderzoeksonderwerp, heeft zij vergadert over de ideeën die daar ter tafel zijn
gekomen.
Ook zijn een tweetal voorstellen van de rekenkamercommissie zelf besproken.
Uiteindelijk is er gekozen voor een combinatie van die raadsinbreng en die van de
rekenkamercommissie.
Het onderwerp van het nieuwe onderzoek kent dan ook als werktitel: “JURIDISCHE
CONTROL +/+ AVRI”
Daarbij zal in het algemeen de processen m.b.t. de juridische control worden bezien op
doelmatigheid, doeltreffendheid en wetmatigheid en zal het AVRI-contract -waar het
gaat om het onderhoud van het buitengebied- als voorbeeld worden gebruikt.
(dit laatste is ook nadrukkelijk aan de orde gekomen op 14/5)

Inmiddels heeft de rekenkamercommissie een vijftal bureaus benaderd met het verzoek
een offerte in te dienen voor de uitvoering van een dergelijk onderzoek.
Eind juli as. zal de rekenkamercommissie beslissen, na offertegesprekken met max. drie
bureaus, welk bureau uiteindelijk de uitvoering wordt gegund.
U zult dan als gemeenteraad daarover opnieuw worden geïnformeerd en de dan
definitieve onderzoeksopzet ter inzage krijgen.
De planning is dat wij eind 2014 het rapport kunnen aanbieden.
TENSLOTTE
Wij verwachten met bovenstaande u wederom van dienst te zijn geweest!
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