Rekenkamer
Jaarverslag 2005 Rekenkamer Overbetuwe
Dit is het eerste jaarverslag van de rekenkamer van de gemeente Overbetuwe. In dit eerste
jaar heeft de rekenkamer haar eigen reglement van orde opgesteld, een onderzoeksplan
opgesteld en een eerste onderzoek opgestart. In dit jaarverslag wordt stilgestaan bij de
diverse activiteiten en een financiële verantwoording gegeven.
De rekenkamer
De rekenkamer van de gemeente Overbetuwe is officieel op 1 januari 2005 ingesteld. De
gemeenteraad heeft gekozen voor een Rekenkamerfunctie conform art. 81 van de
Gemeentewet. Zij heeft daartoe een verordening op de rekenkamer vastgesteld.
De leden zijn door de gemeenteraad benoemd op 22 februari 2005. De rekenkamer heeft op
26 oktober 2005 zijn reglement van orde vastgesteld.
Taak rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur.
Onderzoeksplan 2005
In maart 2005 is aan alle fracties van de gemeenteraad gevraagd om onderwerpen aan te
dragen voor het onderzoeksplan voor 2005. Op basis van de ingediende onderwerpen is een
groslijst opgesteld. Voor enkele onderwerpen is een oriënterend onderzoek gedaan. Op
basis hiervan is voor 2005 gekozen voor het doen van een onderzoek naar de
informatieplicht van het college naar de raad. De overige onderwerpen blijven op de groslijst
en kunnen eventueel later worden opgepakt. De commissie heeft aan de raad per brief op 5
januari 2006 verantwoord wat er met alle genoemde onderwerpen wordt gedaan en bij welke
gelegenheid.
Onderzoek: De informatieplicht van het college aan de raad
Voor 2005 is gekozen voor het doen van een onderzoek naar de informatieplicht van het
college aan de raad.
Dit onderzoek wordt door de externe leden van de rekenkamer met ondersteuning van
medewerkers van de griffie uitgevoerd.
De resultaten van dit onderzoek zullen in 2006 aan de nieuwe gemeenteraad worden
aangeboden.
Dorpsstraat 67/ Postbus 11, 6660 AA ELST
Ambt. Secretaris M. Timmerman-Koenders T 0481 362 305 F 0481-372 482

m.timmerman-koenders@overbetuwe.nl, www.overbetuwe.nl

1/1

Samenstelling van de commissie
De samenstelling van de commissie in 2005 was als volgt: mevrouw C.H. van Marle
(voorzitter), de heer J.M.J. Uijthof en mevrouw J. Smink als externe leden en vanuit de raad:
mevrouw J.M.T. de Swart en de heer B. Taanman. Secretaris is mevrouw M.G. TimmermanKoenders.
Financiën
Hier volgt een overzicht van de geraamde en gerealiseerde uitgaven van de
rekenkamercommissie over 2005.

Presentiegelden/ vacatiegeld
Diensten van derden
Commissiekosten
Overige kosten spec. producten
totaal

uitgaven 2005
begroot
feitelijk
4700
8158
5000

(1200)
10.900

8158

De commissie heeft de beschikking over een budget van € 5000,- voor de inschakeling van
externe deskundigen en voor het uitbesteden van onderzoek (post diensten van derden). In
2005 is slechts beperkt gebruik gemaakt van het totale budget. De uitgaven hebben
betrekking op de kosten van onderzoek door eigen externe rekenkamerleden.
Vastgesteld: 30 mei 2006
de secretaris van de Rekenkamer,

de voorzitter,

M.G.Timmerman-Koenders

C.H. van Marle
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