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Geachte leden van de gemeenteraad,
Gelet op artikel 9 van de Verordening rekenkamercommissie Overbetuwe 2018 is uw rekenkamercommissie verplicht jaarlijks een onderzoeksplan vast te stellen en deze ter kennisname aan u te
sturen. Deze brief strekt daartoe.
Ter voorbereiding op de onderwerpkeuze voor 2020 hebben wij op 23 en 24 september jl. als
commissie een rondje gemaakt langs alle fracties uit uw raad. Niet alleen is ons het grote aantal
onderwerpen opgevallen dat door u werd aangereikt, maar ook de enorme diversiteit. Wij hebben
deze gesprekken ervaren als zeer prettig en informatief. Niet alleen gaven deze ons de
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, ook gaf het ons de gelegenheid om wat langer stil te
staan bij de achtergronden van de door u aangedragen onderwerpen.
Op grond van het gestelde in de Gemeentewet dient het college van B&W tijdig de door hem te
verrichten onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door hem gevoerde
beleid kenbaar te maken aan de rekenkamercommissie.
Conform de vastgestelde werkwijze rekenkamer 2010 dienen wij immers rekening te houden met
de door het college geplande onderzoeken, i.c. de artikel 213a-onderzoeken en met de in het
onderzoeksplan van uw accountant opgenomen onderzoeken.
Omdat wij (nog) geen onderzoeksplan van het college hebben mogen ontvangen - het college
dient dit jaarlijks voor 1 december aan uw raad en in afschrift aan de rekenkamercommissie te
zenden - hebben wij onze (voorlopige) onderwerpkeuze op 21 november jl. kenbaar gemaakt in
het overleg met uw auditcommissie. Het college en uw accountant zijn eveneens in deze
commissie vertegenwoordigd. Wij hebben daarop geen signalen ontvangen dat de door ons
opgenomen onderzoeksonderwerpen tot overlap zouden kunnen leiden.
In onze commissievergadering van 26 november jl. hebben wij daarop het volgende
onderzoeksprogramma voor 2020 vastgesteld. Dit betreft de volgende onderzoeksonderwerpen.
Bij ieder onderwerp hebben wij de vier in de werkwijze opgenomen criteria, i.c. belang, twijfel,
risico en toegevoegde waarde, meegewogen. Ook hebben we gekeken naar een zo evenwichtig
mogelijke verdeling over de afzonderlijke gemeentelijke domeinen.
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1. Ruimtelijke processen
Het is de commissie in haar rondje langs de fracties opgevallen hoe vaak dit onderwerp direct of
zijdelings aan de orde is gekomen. Niet alleen bestaan er vragen omtrent de lengte van trajecten,
maar ook over de wijze waarop er in Overbetuwe hieraan lokaal invulling wordt gegeven. Een
voorbeeld hiervan is de werkwijze van de regiekamer.
Mede met het oog op de voorgenomen invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021, zijn wij
van plan te onderzoeken of Overbetuwe klaar is voor de Omgevingswet? Wij beogen tijdens dit
onderzoek, op basis van onze bevindingen over de actuele situatie in Overbetuwe dus ook
voorzichtig vooruit te kijken naar de situatie na de invoeringsdatum.
2. Organisatieontwikkeling
Overbetuwe heeft recent besloten haar organisatie- en besturingsmodel aan te passen. Een goed
ingerichte en gestuurde organisatie is een absolute voorwaarde voor een doeltreffende en
doelmatige beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Aan een dergelijke majeure organisatiewijziging
zijn over het algemeen behoorlijke risico’s verbonden, met name ten aanzien van kwaliteit,
continuïteit en frictiekosten.
Wij zijn voornemens om te onderzoeken welke evaluatie heeft geleid tot het nieuwe organisatie- en
besturingsmodel en op welke wijze het nieuwe model veronderstelde oplossingen biedt ten
opzichte van het oude organisatie- en besturingsmodel. Het onderzoeksresultaat kan voor de
gemeenteraad dienen als hulpmiddel om de beoogde verbeteringen te monitoren.
3. Informatieveiligheid
De afgelopen jaren is er veel in beweging met betrekking tot het onderwerp informatieveiligheid.
De in 2018 ingevoerde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is daarvan misschien
wel het bekendste voorbeeld. Overheden dienen zich aan een keur aan voorschriften te houden.
De gemeente Overbetuwe hanteert hierbij de Baseline Informatiebeveiliging voor Nederlandse
Gemeenten (BIG), een samenhangend pakket van maatregelen ter waarborging van de
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie binnen de gemeente
Overbetuwe. Het is een normenkader dat een totaalpakket aan informatiebeveiligingsmaatregelen
omvat die voor iedere gemeente geldt. Wij willen onderzoeken of de gemeente Overbetuwe
voldoet aan de regels en richtlijnen die gelden voor informatieveiligheid.
4. Schuldhulpverlening
Ondanks de stevig aangetrokken economie en het gedaalde aantal huishoudens zonder betaald
werk, is er nog steeds sprake van een aanzienlijk aantal huishoudens dat met (problematische)
schulden te maken heeft. In dergelijke huishoudens is vaak ook sprake van samenhang met
andere problematiek in het sociaal domein. De oorzaken zijn vaak net zo divers als de
huishoudens zelf. In het vigerende coalitieprogramma is de ambitie opgenomen om deze
bestuursperiode tot verbetering van de schuldhulpverlening te komen. De coalitiepartijen willen
problemen zoveel mogelijk “aan de voorkant” voorkomen en willen inzetten op zowel preventie als
op goede nazorg.
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Wij willen onderzoeken in hoeverre (de uitvoering van) het bestaande beleid, vastgelegd in het
Beleidsplan Schuldhulpverlening Overbetuwe 2014 en het Uitvoeringsplan Schulden en Preventie
‘Opgeteld Beter’ 2018, heeft geleid tot een doeltreffende en doelmatige aanpak van dit vraagstuk.
5. Reserve-onderwerp: fraudebestrijding en bestrijding van misbruik
Misbruik van sociale voorzieningen (zoals PGB- of bijstandsfraude) gaat gepaard met aanzienlijke
maatschappelijke kosten en ondermijnt de solidariteit in de gemeenschap. Een aantal fracties heeft
hier aandacht voor gevraagd.
Voor alle hiervoor aangegeven onderwerpen dient voorafgaand aan de daadwerkelijke
onderzoekstart nog een verkennend onderzoek te worden gedaan. Dit kan aanleiding geven tot
bijstelling van de onderzoeksvraag of tot heroverweging van het betreffende onderzoeksonderwerp.
Mocht u naar aanleiding van deze brief eventuele vragen hebben of een toelichting wensen dan
vernemen wij dat uiteraard graag van u.
Met vriendelijke groet,
namens de rekenkamercommissie,
de voorzitter,
Harry Smeets
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