REKENKAMER

Aan: de gemeenteraad van Overbetuwe
i.a.a. het college van B & W
Betreft: stand van zaken onderzoeksprogramma 2016 en vooruitblik 2017
Elst, 27 januari 2017

Beste raads- en burgerleden,
In deze brief informeren we u kort over de stand van zaken van het onderzoeksprogramma 2016
en kijken wij vooruit naar het onderzoeksprogramma 2017.
Op 7 december jl. hebben we met een aantal van u - na uitnodiging van alle fracties - een gesprek
gehad over genoemde onderwerpen. Hierbij merken wij allereerst op dat dit gesprek door ons als
zeer prettig en constructief is ervaren.
Terugblik afgelopen jaar (komt uitgebreid terug in het jaarverslag 2016)
De volgende onderzoeken zijn recent afgerond:
- Onderzoek programmabegroting. We hebben op 15 december 2016 een bestuurlijke reactie
ontvangen. Binnenkort komen we als RKC hier nog op terug.
- Onderzoek juridische kwaliteit bestemmingsplannen.
Daarnaast is er nog een aantal onderzoeken dat loopt, te weten:
- Onderzoek burgerparticipatie (afgerond: medio 2017)
- Onderzoek bibliotheek (afgerond: maart 2017)
- Vervolgonderzoek sociaal domein (afgerond: medio 2017)
Ontvangen suggesties van de raadsfracties voor het onderzoeksprogramma 2017
Omdat we voor de 2e helft van 2017 ruimte hebben voor een nieuw onderwerp, hebben we de
fractievoorzitters gevraagd om onderzoeksuggesties aan te leveren.
De volgende suggesties hebben we ontvangen van de raadsfracties:
- VVD: Onderzoeken of er samenhang bestaat tussen (de voortgang van) de projecten MFCValburg, Hoge Wei en Zetten-Zuid.
- GBO: Onderzoeken op welke wijze er invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen zoals
welzijn, sport en participatie in een MFC binnen de gemeente Overbetuwe? Wat zijn de
mogelijkheden en financiële consequenties? Zijn er best practices binnen andere gemeenten en
wat kunnen we als gemeenteraad als lering hieruit trekken?
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- CDA: Onderzoeken wat we krijgen voor het bedrag per inwoner dat we jaarlijks betalen aan de
GGD (onderdeel VGGM)? Met andere woorden, wat zien we ervoor terug? En hoe houden we
als raad grip op zo’n organisatie?
- CU: Onderzoeken in hoeverre gebruik wordt gemaakt van het minimabudget. Vaak lastig voor
mensen om te weten waar ze recht op hebben, los van het feit dat ze vaak ook niet weten waar
en hoe ze het moeten aanvragen.
Voorstel rekenkamercommissie
Ons voorstel is dat de fracties die voornoemde onderzoeksvoorstellen hebben ingebracht (met
uitzondering van het voorgedragen onderzoeksvoorstel van CDA, zie hierna) in eerste instantie
zelf bij het college te rade gaan om een en ander duidelijker te krijgen. U kunt dit doen door een
gesprek te vragen, te vragen naar de tijdlijn, een verzoek voor een RTG te doen, etc. Als mocht
blijken dat dit onvoldoende oplevert dan kan in tweede instantie in het voorjaar altijd nog door ons,
na overleg met u, een afweging worden gemaakt of een van de aangedragen onderwerpen zich
leent voor nader onderzoek. We volgen deze onderwerpen als RKC vooralsnog op afstand.
Het onderzoeksvoorstel van het CDA houden we in portefeuille, omdat de scope van een
eventueel onderzoek nog niet helemaal duidelijk is. In het voorjaar zou nog eens nader kunnen worden
bekeken of dit thema VGGM, en zo ja welke aspecten daarvan, onderzoek rechtvaardigen. Dat willen we
dan doen op basis van de dan actuele problematiek. Hier komen we als RKC nog op terug.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan horen we die uiteraard graag.
Met vriendelijke groet,
namens de rekenkamercommissie,
de voorzitter,

Frits van Vugt
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