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Geachte raadsleden, dames en heren,
Evenals de vorige keer, heeft deze RKB ook een bijzonder karakter.
Deze keer geen overleg met uw raad zoals op 21 april jl. , maar een verzoek aan elke
fractie te reageren op ons onderzoeksvoorstel ………………. Zie het vervolg !!

EEN NIEUW ONDERZOEKSONDERWERP
Met de afronding van het onderzoek naar wegenbeheer is de rekenkamercommissie aan
de slag gegaan met het selecteren van een nieuw onderzoeksonderwerp. Daartoe
hebben wij met de fracties gesproken tijdens een raadsbijeenkomst op 26 mei jl. Deze
bijeenkomst leverde niet een breed gedragen onderwerp op, maar wel werden twee
suggesties gedaan: IBOR (integraal beheer openbare ruimte) en informatieveiligheid.
Beiden onderwerpen hebben wij nader bezien.
Bij het selecteren van een onderwerp spelen de volgende overwegingen een rol:
1. Het onderzoek heeft een toegevoegde waarde
2. Het onderwerp draagt risico’s van ondoeltreffendheid of ondoelmatigheid in zich
3. Het onderwerp heeft een (groot) maatschappelijk en/of financieel belang
4. Het onderwerp leeft in de raad
5. Het onderwerp speelt niet op een beleidsterrein of bij dezelfde ambtelijke
afdeling als eerdere onderzoeken van de rekenkamercommissie
Het onderwerp IBOR voldoet aan de eerste drie overwegingen. Het onderwerp lijkt,
gelet op de input tijdens de raadsbijeenkomst, niet breed te leven in de raad. Omdat het
onderwerp speelt , net als wegenbeheer, in de openbare ruimte en dus dezelfde
ambtelijke afdeling betrokken zal zijn kiezen wij er op dit moment voor om hier geen
onderzoek naar te doen.
Het onderwerp informatieveiligheid voldoet aan de overwegingen met uitzondering van
de vierde. Omdat er op dit moment geen andere, breed gedragen suggestie voor een
onderwerp door de raad is gedaan, hebben wij een kort vooronderzoek gedaan. Het
resultaat daarvan vindt u in bijgevoegd paper.

Wilt u (als fractie) ons voor 24 september a.s. laten weten of:
 U de keuze voor een onderzoek naar informatieveiligheid steunt?
 Of u aandachtspunten heeft die u wilt meegeven over dit onderwerp?
Uw reactie kunt u sturen aan griffie@nederbetuwe.nl

PUBLIC RELATIONS
De afgelopen maanden heeft de RKC contacten gehad met de afdeling communicatie
(Rita Roodbeen) om de bekendheid van de RKC te vergroten, dan wel te benadrukken.
Dit heeft geresulteerd in een eigen logo (zie de kop van deze RKB) en een artikel in het
Neder-Betuwe Magazine, waardoor ook de burger meer bekend raakt met het fenomeen
RKB en eerder geneigd zal zijn te reageren op de mogelijkheid een onderzoeksonderwerp aan te dragen.
Deze contacten zijn naar volle tevredenheid verlopen.

HET ONDERZOEK “WEGENBEHEER”
In de raadsvergadering van 9 juni jl. is over dit RKC-rapport gesproken en besloten.
De RKC heeft daarbij ervaren dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt, doordat
naast de nodige opbouwende opmerkingen het college van B&W de opdracht heeft
gekregen om voor 1 november 2016 te zorgen voor een beleidsnotitie waarin alle
aanbevelingen van de RKC worden beantwoord met: “welke actie?”
Vanzelfsprekend blijft de RKC deze vervolgactiviteiten nauwgezet volgen.

ONZE SECRETARIS
Ook voor de RKC is het een nadrukkelijk gemis dat onze ambtelijk secretaris, Joop van
Neerbos, al enige tijd thuis is om te revalideren van een (hart)aanval op zijn gezondheid.
Via deze weg willen wij hem een spoedig herstel toewensen en hopen dat hij binnenkort
weer onze steun en toeverlaat kan zijn.
Overigens heeft zijn collega Erwin van der Neut hem regelmatig op een adequate wijze
vervangen en kunnen wij per september rekenen op ondersteuning door een
vervangster voor Joop, Sunta Veerkamp.

TENSLOTTE
Met een bij voorbaat dank voor de aandacht die u weer aan deze RKB (met bijlage!)
heeft willen besteden, een vriendelijke groet namens de Rekenkamercommissie NederBetuwe.
C.H. (Cornelis) van Woerkom, voorzitter.

