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Jaarverslag 2006 Rekenkamer Overbetuwe
De Rekenkamer
De Rekenkamer van de gemeente Overbetuwe is 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 Rekenkamer
De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
van het door de gemeente gevoerde bestuur.
Werkzaamheden 2006
Rapport:’Goed geïnformeerd?’
Op 30 mei 2006 heeft de Rekenkamer zijn eerste rapport aangeboden aan de raad. Dit
rapport, getiteld; Goed geïnformeerd?, bevat het verslag van een onderzoek naar de wijze
waarop in de gemeente Overbetuwe de raad door het college wordt geïnformeerd. Daarbij
constateert de Rekenkamer dat de raad onvoldoende informatie krijgt en vraagt om zijn
kaderstellende en controlerende rol goed uit te voeren. Noch de gemeenteraad, noch het
college van Burgemeester en Wethouders hebben op dit gebied hun rol voldoende ingevuld.
Voor verbetering van de geconstateerde situatie zijn in de ogen van de Rekenkamer zowel
acties van het college als van de gemeenteraad zelf noodzakelijk. De Rekenkamer heeft
daarvoor een aantal concrete voorstellen gedaan, zoals het vastleggen van afspraken ter
nadere uitwerking van de informatieplicht.
Lopende onderzoeken in 2006
Voor 2006 is gekozen voor het doen van een onderzoek naar de jaarstukken van 2005 en de
behandeling van bezwaarschriften. Beide onderzoeken worden door de externe leden van de
Rekenkamer uitgevoerd.
Het onderzoek naar de jaarstukken is een onderzoek naar de kwaliteit van de
verantwoording in de jaarstukken 2005. Dit onderzoek zal naar verwachting in voorjaar 2007
worden aangeboden aan de raad.
Het onderzoek naar de behandeling van bezwaarschriften beoogt inzicht te geven in de wijze
waarop in de gemeente bezwaren worden behandeld en mogelijke verbeteringen daarin. Dit
onderzoek zal naar verwachting in de tweede helft van 2007 worden aangeboden aan de
raad.
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Samenstelling van de commissie
De samenstelling van de commissie in 2006 was als volgt: mevrouw C.H. van Marle
(voorzitter), de heer J.M.J. Uijthof en mevrouw J. Smink als externe leden en namens de
raad: mevrouw J.M.T. de Swart, de heer B. Taanman ( tot 28 maart 2006) en de heer
A.J.A.M. Lagerweij (vanaf 28 maart 2006). Secretaris is mevrouw M.G. TimmermanKoenders.
Financiën
Hier volgt een overzicht van de geraamde en gerealiseerde uitgaven van de
Rekenkamercommissie over 2006.

Presentiegelden/ vacatiegeld/
onderzoekskosten

uitgaven 2006
begroot
feitelijk
12.100,00
13.393,56

Vastgesteld: 13 februari 2007
De secretaris van de Rekenkamer,

de voorzitter,

M.G.Timmerman-Koenders

C.H. van Marle
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