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Aan de raad van de gemeente Overbetuwe,
Hierbij bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek door de Rekenkamer Overbetuwe
(verder Rekenkamer) naar de kwaliteit van de jaarstukken en meer specifiek naar de
kwaliteit van de paragrafen in het jaarverslag.
Dit onderzoek is een vervolg op ons in 2007 uitgevoerde onderzoek naar de kwaliteit van de
jaarlijkse verantwoording aan de raad in het jaarverslag en de jaarrekening. Dit onderzoek
heeft tot een aantal aanbevelingen geleid, die de Raad aan het College als verbeteringen
heeft meegegeven. In het onderhavige vervolgonderzoek zijn wij nagegaan in hoeverre de
voorgestelde verbeteringen, voor zover die slaan op de inhoud van de paragrafen, ook
daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
In dit type vervolgonderzoeken gaat het over het algemeen om de uiteindelijke constatering
of “het glas halfvol of halfleeg” is. Zoals zowel het College als de Rekenkamer concluderen
zijn er op het gebied van de kwaliteit van de paragrafen verbeteringen doorgevoerd. Met
name de paragraaf Weerstandsvermogen is daar een goed voorbeeld van. Als geheel
concluderen wij echter dat niet voldoende vervolg is gegeven aan de door de Raad
overgenomen aanbevelingen, en dat dus ook de toezeggingen die het College ter zake heeft
gedaan onvoldoende zijn waargemaakt.
Daarbij zijn wij zo vrij ook op te merken dat de ruimte die de Raad zelf heeft om kaders en
beleidslijnen op het gebied van de thema’s in de paragrafen te formuleren, ook onvoldoende
door haar is benut.
Onze aanbevelingen gaan dan ook met name in op het initiëren van afspraken tussen
College en Raad op het gebied van beleidslijnen, normen en grenzen waar het de thema’s
van de paragrafen betreft. Dat betekent wat ons betreft geen dikke beleidsnota’s maar wel
uitgangspunten door de Raad laten vaststellen, waarmee het College haar eigen sturing en
beheersing van de beleidsuitvoering invulling kan geven. Op deze wijze kan de Raad zich
ook beter richten op haar kaderstellende en controlerende rollen.
Wij bedanken degenen die betrokken zijn geweest bij het onderzoek, voor de constructieve
wijze waarop zij hun bijdrage hebben geleverd.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Rekenkamer Overbetuwe,
P. Houtsma, voorzitter
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