Onderzoek Rekenkamer Overbetuwe
De Rekenkamer van de gemeente Overbetuwe heeft in het laatste kwartaal van
2010 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de verantwoording door het
college via de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening). Dit onderzoek is een
vervolg op een in 2007 door de Rekenkamer uitgevoerd onderzoek naar de
verantwoording door het college over de jaarstukken 2005. De Rekenkamer is
nagegaan in hoeverre de door de raad overgenomen aanbevelingen uit 2007 zijn
gerealiseerd. Daarbij lette de Rekenkamer met name op de aanbevelingen over
de zogenaamde paragrafen in de jaarstukken. Deze geven voor de raad
belangrijke informatie over de soliditeit van de financiële huishouding van de
gemeente.
Aanbevelingen uit 2007 nog onvoldoende uitgevoerd
De mening van de Rekenkamer is dat er weliswaar verbeteringen ten opzichte
van de jaarverantwoording 2005 in de paragrafen zijn gerealiseerd, maar dat als
geheel er nog onvoldoende invulling is gegeven aan de aanbevelingen die in
2007 zijn gedaan. De Rekenkamer constateert dat er de laatste drie jaar zowel
door college als door de raad te weinig bestuurlijke aandacht is geweest voor het
vaststellen van kaders en beleidslijnen op het gebied van de paragrafen. Dit
beperkt naar de mening van de Rekenkamer de mogelijkheden voor de raad om
op gebieden als lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, grondbeleid,
financiering gericht (bij) te sturen en te controleren.
Aanbevelingen Rekenkamer
De Rekenkamer beveelt aan om voor alle paragrafen tot beleidskaders te komen,
waarbij de door de raad gewenste informatie in de jaarlijkse paragrafen expliciet
zichtbaar wordt. De beleidskaders fungeren dan als referentiepunt voor de
informatie in de paragrafen in begroting en jaarstukken en voor de invulling door
het college.
De Rekenkamer beveelt ook aan dat de raad zelf ook (meer) alert en actief is op
deze wijze van invulling van de ‘eigen’ planning en control.
Noot voor de redactie:
Heeft u nog vragen over dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met Peter
Houtsma, voorzitter Rekenkamer Overbetuwe, via tel. 06 112 990 29.

