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De leden van de gemeenteraad Neder-Betuwe
Het college van B&W
Het management
Overige belangstellenden (via de website)

Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u de RekenkamerBrief van de Rekenkamercommissie Neder-Betuwe.
In deze brief geven wij u informatie over de volgende onderwerpen:
1. Afronding onderzoek ‘Laaggeletterdheid in Neder-Betuwe
2. Stand van zaken van de aanbevelingen die wij sinds 2017 deden
Mocht deze brief aanleiding geven tot vragen en/of opmerkingen, dan horen wij dat graag
via griffie@nederbetuwe.nl.
Met vriendelijke groet,
Rekenkamercommissie Neder-Betuwe,
Marijke van de Plasse
Iroy Konings
Rick Hubers

1. Afronding onderzoek ‘Laaggeletterdheid in Neder-Betuwe’.
De rekenkamercommissie kijkt positief terug op de behandeling van het rapport
‘Laaggeletterdheid in Neder-Betuwe’ door uw gemeenteraad tijdens de beeldvormende
avond op 3 februari en de raadsvergadering van 24 februari. Het onderschrijven van de
aanbevelingen door uw gemeenteraad stemt ons tevreden en ook dat het college met de
aanbevelingen aan de slag gaat.
Uw gemeenteraad benoemde diverse aspecten die te maken hebben met laaggeletterdheid,
zoals: de gevolgen van laaggeletterdheid in het dagdagelijks leven van inwoners, het
percentage laaggeletterden in vergelijking met andere gemeenten en welke plaats het
onderwerp laaggeletterdheid in de toekomst zou moeten hebben.
De lessen die wij als rekenkamercommissie hebben opgedaan, nemen wij in de toekomst
mee.
2. Stand van zaken van de aanbevelingen die wij sinds 2017 deden
Begin deze maand heeft de rekenkamercommissie een verzoek naar het college gestuurd
om de stand van zaken te sturen over de door de raad aangenomen aanbevelingen van de
volgende rekenkameronderzoeken:
2017: informatiebeveiligingsbeleid;
2018: contacten van burgers met AVRI en ODR;
2020: schuldhulpverlening;
2021: gemeentelijke uitgaven.
Met de reacties die hierop worden verkregen zal de rekenkamercommissie de raad in
nieuwe samenstelling informeren in hoeverre de raadsbesluiten over de hiervoor genoemde
onderzoeken zijn uitgevoerd.
De griffie heeft ons geïnformeerd over de voortgang van de aanbevelingen die gericht zijn
aan de raad. Dit verwerken wij in bovengenoemde informatieverstrekking.

