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Datum Onderwerp 
31 januari 2007 Aanbieding jaarverslag en onderzoeksprogramma 

Rekenkamercommissie gemeente Renkum 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het doet ons genoegen u hierbij het jaarverslag 2006 en het onderzoeksjaarplan 2007 van de  
Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum aan te bieden!  
Conform de procedureafspraken zoals in het presidium besproken, worden deze documenten 
met deze aanbiedingsbrief ter kennisname aangeboden aan de raad. 
 
Jaarverslag 2006 
In het jaarverslag kunt u, naast de financiële en andere cijfermatige verantwoording, lezen 
wat de werkwijze van de Rekenkamercommissie is geweest en welke onderzoeken in 2006 zijn 
uitgevoerd.  
Dit betreft de volgende drie onderzoeken: 
 

• Onderzoek naar de personele bezetting / inhuur externen 
Dit onderzoek is besproken in de commissie Bedrijvigheid van 11 oktober 2006 en ter 
kennisname aan de raad aangeboden op 25 oktober 2006.  

• Lessen uit het verleden 
Dit onderzoek is in de afrondende fase en zal binnenkort aan de raad worden voorge-
legd. 

• Doelstellingen en maatschappelijke effecten: evaluatie collegeprogramma  
De betreffende benchmark is besproken in de commissie Bedrijvigheid van 17 januari 
2007. 
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Onderzoeksprogramma 2007  
De opzet van het onderzoeksprogramma 2007 volgt in grote lijnen de opzet van het program-
ma van 2006.  
In het kort worden de selectiemethode en de weging van de mogelijke onderzoeksonderwerpen 
toegelicht. En uiteraard treft u een overzicht aan van de onderzoeksonderwerpen voor 2007.  
 
Tevens wordt een doorkijkje gegeven naar mogelijke onderzoeksonderwerpen van de Reken-
kamercommissie voor het jaar 2008 of later. 
 
Het betreft de volgende onderzoeken: 
• Lessen uit het verleden (doorlopend van najaar 2006 naar eerste helft van 2007) 
• Budgetsubsidiebeleid  
• Wet werk en bijstand (WWB) 
• Afkoppelen hemelwater  
• Transparantie bestuurlijke besluitvormingsprocessen over alternerend inzamelen en de 

artikel 19 lid 2 WRO procedures  
• Vooronderzoek Jongerenactiviteiten/jeugdbeleid 

 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mochten de documenten vragen 
oproepen dan zijn we uiteraard gaarne bereid deze te beantwoorden.  
U kunt zich met vragen richten tot het ambtelijk secretariaat (mw. J.I.M. le Comte of mw.  
O.J.M. van Neck-Bender). 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens de Rekenkamercommissie gemeente Renkum, 
 
 
 
F.W. van Aggelen, 
voorzitter. 

  

  
 
 


