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1. INLEIDEND
Dit verslagjaar zijn er niet zozeer veel onderzoeken aan de orde gekomen als wel erg
veel onderzoeksonderwerpen.
Onderstaand verslag maakt dat wel duidelijk.
Een groot deel van het jaar is er gezocht naar een goed onderwerp voor een nieuw
onderzoek, terwijl 2017 startte met de vervolmaking van het onderzoek “Informatiebeveiligingsbeleid” (eind maart 2017).
Met name de eerste maanden van dit verslagjaar hebben de RKC-leden vaak mailend en
studerend vanuit hun thuissituatie gezocht naar een goed en relevant onderzoeksonderwerp voor de tweede helft van het jaar.
Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen : “de drie transities” , “recreatie &
toerisme” , “samenwerking met andere gemeenten” en “vragen van burgers”.
Ook is in dit verslagjaar nog gesproken over de onderwerpen : “Governance Veilig Thuis
Gelderland-Zuid” , “bedrijfsvoering ambtelijke organisatie” en “Wegenbeheerplan”.
De samenstelling van de RKC zag er dit jaar als volgt uit:
 C.H. (Cornelis) van Woerkom
voorzitter tot 1 juni 2019
 R.O. (Rein) Langelaar
lid tot 1 juli 2018
 M.C. (Marijke) van de Plasse
lid tot 29 oktober 2018


J.M. (Joop) van Neerbos

ambtelijk secretaris

Het jaar 2018 zal dus onder andere gekenmerkt worden door een (mogelijke)
herbenoeming van Marijke van de Plasse en het benoemen van een nieuw lid voor de
aftredende Rein Langelaar.
De procedure voor laatstgenoemde zal meteen bij de start van 2018 worden
geagendeerd.
2. DE RKC-AKTIVITEITEN
Deze werkzaamheden bevatten vanzelfsprekend meer dan alleen onderzoek (laten)
doen, al ligt daar nadrukkelijk de belangrijkste taak en functie van deze raadscommissie.
Zaken als de RKB (RekenKamerBrief), de NVRR (Nederlandse Vereniging voor
Rekenkamers en Rekenkamercommissies), overleg met de gemeenteraadsfracties,
overleg met andere rekenkamer(commissies)s, contact met de ambtelijke organisatie en
het bezoeken van de besluitvormende -en beeldvormende raadsvergaderingen, stonden
ook in de agenda’s van de RKC-leden.
Onderstaand een korte weergave van deze activiteiten.
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2.1.

ONDERZOEK

De start van 2017 betekende de nodige interviews voor het onderzoek “Informatiebeveiligingsbeleid”
Eind maart 2017 werd dit rapport (in de wandelgangen “datalekken”) door de
gemeenteraad vastgesteld, waarbij de aanbevelingen van de RKC ook werden
opgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders ter uitvoering.
Inmiddels was er ook het nodige vooronderzoek verricht om een nieuw
onderzoeksonderwerp te selecteren.
Hierbij zijn een viertal mogelijkheden uitgebreid bestudeerd, waarvan er drie met een
korte impressie voorgelegd zijn aan alle fracties.
Deze onderwerpen waren: “de drie transities” (waarvoor ook een groot aantal
raadsinformatiebrieven werden bestudeerd), “recreatie & toerisme”, “samenwerking
met andere gemeenten” en “vragen van burgers”.
Ten aanzien van “de drie transities” werd de RKC na enige tijd plots geconfronteerd met
het besluit dat de gemeente het bureau ZorgfocuZ opdracht had gegeven een onderzoek
te doen naar de uitvoering in de praktijk , de gestelde doelen en de behaalde resultaten,
waardoor het RKC-onderzoek eigenlijk overbodig werd.
Begin september hebben de raadsfracties, tijdens een vergadering van het presidium, uit
de drie overgebleven onderwerpen, nadrukkelijk gekozen voor “vragen van burgers”,
waarbij werd gespecificeerd dit te focussen op de vragen, reacties, opmerkingen, e.d.
(geen formele klachten !) bij de AVRI en de ODR (AVRI: Afvalverwerking en Beheer
openbare ruimte ; ODR: Omgevingsdienst Rivierenland).
De RKC is meteen na deze besluitvorming gestart met het maken van een definitieve
onderzoeksopzet en het selecteren van een extern onderzoeksbureau (via drie offertes),
waardoor nog voor de aanvang van het nieuwe jaar met het onderzoek een begin kon
worden gemaakt.
Opmerkelijk te noemen is het feit dat de RKC, via een burgerraadslid van de fractie
GemeenteBelangen, een ervaring kreeg voorgelegd van een burger/ondernemer met de
ODR, een ervaring die ook is doorgegeven aan het onderzoeksbureau.
De verwachting is gerechtvaardigd, dat het rapport van dit onderzoek “De burger
reageert” (werktitel) medio 2018 de gemeenteraad zal worden aangeboden.
In de loop van dit verslagjaar werd ook duidelijk dat onderzoek van de RKC een lange
nawerking kan hebben.
Een rapport uit 2013 over de bedrijfsvoering en de stand van zaken bij de ambtelijke
organisatie kwam in het voorjaar van 2017 weer aan de orde in het traject van
verbeterpunten voor het zgn. Concernplan 2017; voor de RKC een bewijs dat het werk
voor de gemeente Neder-Betuwe een duurzame invloed kan hebben.
Eveneens kwam het onderzoek “Een optimale route” (wegenbeheerproces), van
november 2016, bij de gemeenteraad ter tafel in de afwegingen van de PvdAraadsfractie over kaderstelling en controle ten aanzien van dit beleid.
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Tevens heeft de RKC met betrekking tot de opzet van een onderzoek een verzoek
afgewezen van de gemeente Nijmegen en vijf andere gemeenten om een onderzoek te
doen naar “Governance Veilig Thuis Gelderland-Zuid” , omdat de commissie toen zelf
druk doende was een aantal onderwerpen te analyseren.
Tenslotte: de groslijst van onderzoeksonderwerpen werd in de loop van dit jaar
opnieuw gewogen, terug gebracht tot een 11-tal onderwerpen en zal ook in 2018 weer
kritisch worden bekeken.
2.2.

COMMUNICATIE

Bij de presentatie van het rapport “Informatiebeveiligingsbeleid” is in samenspraak met
de afdeling communicatie besproken het rapport ook naar alle regionale en landelijke
parsbureaus te sturen.
Dit heeft echter niet geleid tot een specifiek artikel over deze materie.
De RKC heeft besloten bij een volgende rapportpresentatie een aparte persbijeenkomst
te overwegen, waardoor de RKC nadrukkelijker de burger informeert over haar
werkzaamheden.
Gegevens over de website van de RKC in 2017 zijn als volgt, met tussen haakjes in het
rood de gegevens van 2016:
- Er is 272 (268) keer een of meerdere pagina’s bekeken.
- De pagina’s over de RKC-leden zijn 91 (94) keer bekeken.
- 128 (62) keer de pagina met de weergave van alle rapporten.
- 15 (52) keer de pagina waarop de jaarverslagen zijn geïnventariseerd.
- De RekenKamerBrieven zijn 21 (43) keer bekeken
- 13 (10) keer is de pagina bekeken waarbij de burger de mogelijkheid heeft een
onderzoeksonderwerp voor te stellen.
Opvallend is dat het verschil tussen 2016 en 2017 waarbij men in het algemeen de RKCsite heeft bezocht nauwelijks verschilt ; om en nabij de 270 keer.
Ook in dit verslagjaar heeft de lichte toename –van 10 naar 13- van een mogelijk
onderzoeksonderwerp door een burger niet geleid tot een daadwerkelijke actie.
De interesse naar de rapporten is overigens aanmerkelijk gestegen –van 62 naar 128- ,
hoewel niet wordt geregistreerd welk rapport daadwerkelijk wordt geopend.
Overigens bleken de jaarverslagen –van 52 naar 15- veel minder interessant dit jaar,
hetgeen ook geldt voor de RekenKamerBrieven – van 43 naar 21-.
2.3.

DE REKENKAMERBRIEF

In 2017 zijn een viertal RKB’s verschenen.
Nummer 16 in juni, nummer 17 in augustus, nummer 18 in oktober en nummer 19 in
november.
Alle RKB’s hebben geen vragen en/of commentaar opgeleverd.
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2.4.

VERGADERINGEN

Dit verslagjaar is er door de RKC een 10-tal keren vergaderd, waarbij de eigen agenda
vaak werd gecombineerd met zaken als: de raadsbehandeling van een rapport, een
overleg met het presidium, dan wel een kennismaking met de burgemeester.
3. DE FINANCIËN
Uit de gemeentelijke jaarrekening blijkt het volgende beeld:
Kostensoort/
Kostenplaats
434410
vergoedingen
434470
overige RKCdiensten

Begroot

Werkelijk

Verplichting

Restant

10.625,00

9.592,80

0

1.032,20

13.642,00

13.562,52

0

80,48

De begroting 2018 laat het volgende beeld zien:
Kostensoort/
Kostenplaats
434410
vergoedingen
434470
overige RKCdiensten

Begroot

Werkelijk

Verplichting

Restant

10.625,00
13.642,00

4. TENSLOTTE
Het jaar 2017 is door de RKC als een goed jaar ervaren.
De commissieleden hopen van harte dat ook de gemeenteraadsleden tevreden zijn met
de behaalde resultaten.
Vanzelfsprekend is de RKC te allen tijde bereid om over dit jaarverslag van gedachten te
wisselen.
Dit geldt overigens niet alleen voor raadsleden, maar ook voor allen die het RKC-werk
gevolgd hebben.
-4-

Tenslotte ……………. Dank aan alle bestuurders en de ambtelijke organisatie van de
gemeente Neder-Betuwe voor hun betrokkenheid en medewerking !
Opheusden, 5 februari 2018
Namens de Rekenkamercommissie Neder-Betuwe,
C.H. (Cornelis) van Woerkom,
voorzitter.
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