Rekenkamer
Jaarverslag 2007 Rekenkamer Overbetuwe
De Rekenkamer
De Rekenkamer van de gemeente Overbetuwe is op 1 januari 2005 ingesteld. De
gemeenteraad heeft gekozen voor een Rekenkamerfunctie conform art. 81 van de
Gemeentewet. Zij heeft daartoe een verordening op de Rekenkamer vastgesteld.
De leden zijn door de gemeenteraad benoemd op 22 februari 2005. De Rekenkamer heeft
op 26 oktober 2005 haar reglement van orde vastgesteld.
Taak Rekenkamer
De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
van het door de gemeente gevoerde bestuur.
Werkzaamheden 2007
In 2007 is heeft de Rekenkamer werkzaamheden verricht voor de hieronder genoemde
onderzoeken.
Daarnaast heeft er afstemming plaats gevonden van het onderzoeksprogramma van de
Rekenkamer op de overige onderzoeksprogrammering binnen de gemeente, door hiervoor
deel te nemen aan de auditcommissie. Op deze wijze zal voortaan structureel afstemming
van onderzoek plaats vinden.
Ook is de onderzoeksprogrammering van de Rekenkamer beter opgezet; het resultaat
hiervan wordt als Onderzoeksoverzicht 2008 aan de raad toegezonden.
In het voorjaar van 2007 heeft de Rekenkamer haar werkzaamheden en werkwijze
geëvalueerd. Dat heeft geresulteerd in een verzoek aan de raad om een hoger budget,
omdat het budget te laag bleek om als Rekenkamer goed te kunnen functioneren ( zie
verantwoordingsbrief aan de raad van 28 maart 2007). Dit verzoek is gehonoreerd en heeft
geresulteerd in een structureel budget van €45.000.
Rapport:’Onderzoek jaarstukken 2005’
Op 4 mei 2007 heeft de Rekenkamer haar tweede rapport aangeboden aan de raad. Dit
rapport, getiteld; Onderzoek jaarstukken 2005 bevat de resultaten vaneen quick scan naar
de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de programma’s en de paragrafen in het
jaarverslag over 2005. Dit onderzoek is door de Rekenkamer in eigen beheer uitgevoerd ter
uitvoering van het onderzoeksprogramma 2006.
Lopende onderzoeken in 2007
- Bezwaarschriften onderzoek: In juni 2007 is de eerste fase afgesloten van een
onderzoek naar de behandeling van bezwaarschriften. Daarna is het verdere onderzoek
opgeschort, ter voorkoming van een doublure in onderzoek, omdat het college ook een
onderzoek is gestart naar de behandeling van bezwaarschriften in het kader van 213Aonderzoek. De Rekenkamer heeft eind mei 2007 een tussenstand van het onderzoek en de
al verzamelde gegevens aan het college gezonden, om dubbel werk te voorkomen.
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De Rekenkamer wacht de resultaten van dit onderzoek af en neemt dan een besluit over een
mogelijke voortzetting van het eigen onderzoek.
- Onderzoek naar digitale dienstverlening door de gemeente
Dit onderzoek is een Doe Mee-onderzoek van de Lokale Rekenkamer. Een DoeMeeonderzoek is een onderzoek dat tegelijkertijd in een aantal gemeenten wordt uitgevoerd. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Jacques Necker.
Het onderzoek heeft een algemene vraagstelling die voor iedere deelnemende gemeente
wordt onderzocht en een vraagstelling toegespitst op de gemeente Overbetuwe.
De algemene vraagstelling luidt: De Digitale dienstverlening neemt een steeds belangrijkere
plaats in binnen het pakket van diensten dat gemeenten aan burgers en bedrijven bieden.
Diensten die voorheen aan de gemeentelijke balie werden aangeboden, zoals het aanvragen
van vergunningen en paspoorten, worden 24 uur per dag toegankelijk. De mogelijkheden
voor digitale dienstverlening worden steeds talrijker. Naast digitalisering van diensten van de
afdeling Burgerzaken, experimenteren diverse gemeenten met de digitalisering van diensten
op andere beleidsterreinen. Deze ontwikkelingen bieden de inwoners potentieel veel gemak,
maar vragen tegelijkertijd het nodige van de gemeentelijke organisatie en de raad als
sturend orgaan. Wat wil de gemeente bereiken met digitale diensten? Wat mag dat kosten?
Hoe kan de gemeente de digitale diensten doelmatig aanbieden?
Naast deze algemene punten, waarnaar in iedere deelnemende gemeente onderzoek wordt
gedaan, wordt in Overbetuwe aan mensen die de balie bezoeken gevraagd of zij misschien
liever gebruik zouden maken van digitale diensten als dat mogelijk zou zijn.
Afronding van dit onderzoek door het onderzoeksbureau wordt verwacht in februari 2008
aanbieding aan de raad, na hoor en wederhoor, naar verwachting eind maart 2008.
Samenstelling van de commissie
De samenstelling van de commissie in 2007 was als volgt: mevrouw C.H. van Marle
(voorzitter), de heer J.M.J. Uijthof en mevrouw J. J. Smink als externe leden en namens de
raad: mevrouw J.M.T. de Swart en de heer A.J.A.M. Lagerweij. Secretaris is mevrouw M.G.
Timmerman-Koenders.
Financiën
Hier volgt een overzicht van de geraamde en gerealiseerde uitgaven van de
Rekenkamercommissie over 2007.

Presentiegelden/ vacatiegeld/
onderzoekskosten

uitgaven 2007
begroot
feitelijk
26.600,21.656,78
(excl BTW)

Vastgesteld: 17 januari 2008
De secretaris van de Rekenkamer,
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de voorzitter,
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M.G.Timmerman-Koenders
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