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Geachte leden van de raad,
Tijdens uw vergadering van 16 april jl. heeft een deel van uw raad ons verzocht om te bezien in
hoeverre de situatie rondom de milieustraat voor ons aanleiding zou kunnen zijn om een
onderzoek te doen.
Voorop gesteld dat de commissie zelf haar onderzoeksagenda bepaalt, maar daarbij signalen uit
haar omgeving - politiek of maatschappelijk - meeweegt hebben wij besloten om hier nu geen
onderzoek naar te doen.
Op 24 april jl. hebben wij als commissie uitvoerig stilgestaan bij uw verzoek. Een aantal
afwegingen is daarbij de revue gepasseerd.
De aanleiding voor uw verzoek is een actuele situatie die heeft geleid tot een interpellatiedebat in
uw raad. Daarover heeft u op 16 april jl. uitvoerig met de verantwoordelijk portefeuillehouder van
gedachten gewisseld. Deze voorziening voldoet niet aan de eisen die de wetgever aan een
dergelijke inrichting stelt en de verwachtingen die u als raad mocht hebben. U heeft ons gevraagd
in beeld te brengen hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan.
Dit verzoek hebben wij getoetst aan de criteria uit de notitie werkwijze van de rekenkamercommissie en met name de criteria die de rekenkamercommissie hanteert bij het onderzoeksplan. Daarbij
scoort het verzoek goed op de criteria ‘belang’ en ‘twijfel’, matig op ‘risico’ en slecht op
‘toegevoegde waarde’.
Wij komen tot de score ‘matig’ op risico en ‘slecht’ op toegevoegde waarde, omdat op dit moment
de problemen door college en raad worden onderkend, de toezichthouder actief betrokken is en
het college heeft aangegeven de problemen te gaan oplossen. Indien extra financiële middelen
noodzakelijk zijn, dan gelden hierbij de reguliere spelregels tussen raad en college met betrekking
tot toestemming en verantwoording.
Indien de gemeenteraad antwoorden wenst van het college over zaken die direct verband houden
met de veiligheid van zijn inwoners en/of medewerkers of met het risico dat later dit jaar de
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milieustraat in Elst (tijdelijk) gesloten zou moeten worden op last van de toezichthouder, dan
adviseren wij u om gebruik te maken van een ander instrument dan een onderzoek van uw
rekenkamercommissie. Schriftelijke of mondelinge vragen of een rondetafelgesprek, volgend op
het door u gehouden interpellatiedebat, lijken hierbij een voor de hand liggende weg.
Dit laat onverlet dat wij ons wel kunnen voorstellen dat wij onderzoek zouden kunnen doen naar de
wijze waarop er binnen de organisatie inhoud wordt gegeven aan de voorbereiding en realisatie
van grote projecten. Het ligt voor de hand dat de milieustraat hier als aanleiding en als casus
onderdeel van uit zou maken.
In september 2010 heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksrapport ‘Raad aan het roer’
uitgebracht waarin de rol van de gemeenteraad bij de sturing op grote projecten is onderzocht. Op
basis hiervan en documenten uit de organisatie zou een normenkader kunnen worden opgesteld
aan de hand waarvan wij een aantal projecten (opnieuw) tegen het licht zouden kunnen houden.
Op die wijze zouden wij aan uw wens tegemoet kunnen komen.
Op dit ogenblik buigen wij ons over een aantal onderzoeksinitiatieven en herijken wij de
onderzoeksagenda voor 2019, inclusief een doorkijk naar 2020. Daarbinnen willen wij graag ruimte
maken om een onderzoek, zoals hiervoor aangegeven, uit te voeren.
Met vriendelijke groeten,
de Rekenkamercommissie Overbetuwe,
namens deze,
drs. H. Smeets, voorzitter
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