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Rekenkamercommissie gemeente Renkum 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het doet ons genoegen U hierbij de resultaten te kunnen aanbieden van de werkzaamheden 
van het eerste halfjaar van het bestaan van de voltallige Rekenkamercommissie van de 
gemeente Renkum!  
 
De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Renkum ingesteld bij raadsbesluit 
van 28 september 2005 en dient onderzoek te verrichten naar en de raad te adviseren over de 
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur 
gevoerde bestuur. 
 
De voltallige Rekenkamercommissie is vanaf  januari 2006 aan de slag gegaan. Eerst waren 
dat de beide toenmalige raadsleden de heren J.C.H. Kaspers en J.T. Hageman en de externe 
leden mevrouw J.C.M. de Boer-Bijl en de heren J.H. Woldring en ondergetekende, tevens 
voorzitter. De externe leden zijn eind december 2005 door de raad benoemd. Wat de 
raadsleden betreft waren dat na de recente raadsverkiezingen de heren J.T. Hageman en 
T.T.M.G. Erkens, en vanaf eind april jl. de heren T.T.M.G. Erkens en A.J. Leeuwis. 
 
Met veel plezier en in goede onderlinge samenwerking en met ondersteuning door de griffie 
hebben wij vanaf januari 2006 achtereenvolgens gewerkt aan 

- een Reglement van orde inclusief een Onderzoeksprotocol, door ons vastgesteld op 21 
februari 2006; 

- een nieuwe Verordening Rekenkamercommissie Renkum, vastgesteld door uw 
gemeenteraad op 16 maart 2006; 

- mogelijke onderzoeksonderwerpen; 
- een Onderzoeksprogramma, door ons vastgesteld op 8 juni 2006; 
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- voor de drie nog in 2006 door ons te verrichten onderzoeken: drie korte 
onderzoeksopzetten, door ons vastgesteld op 6 juli 2006. Deze betreffen: 
* Meedoen aan de Benchmark SMART-formulering collegeprogramma’s door De 
Lokale Rekenkamer, waarbij ook de vertaling van het coalitieaccoord van de 
gemeente Renkum voorjaar 2006 in de in september a.s. door de raad vast te stellen  
Kadernota wordt meegenomen; 
* Vervolgaanpak ter verkrijging van relevante informatie voor het bestuurlijk 
bespreekbaar maken van de resultaten van het rapport Berenschot over de personele 
formatie; 
* Implementatie van “Lessen uit het verleden”. Wat deed men met de aanbevelingen 
en toezeggingen en zijn ze blijvend geïmplementeerd in de beleidscyclus en de 
spelregels met betrekking tot de beleidsvoorbereiding en –uitvoering? 

 
Bijgaand rapport bevat een korte inleiding op de Rekenkamercommissie, ons 
Onderzoeksprotocol, ons Onderzoeksprogramma en de drie korte opzetten voor onze 
onderzoeken in de tweede helft van 2006. 
 
Gaarne vragen wij hierbij de door U reeds toegezegde medewerking en natuurlijk zullen we 
U vroegtijdig onze concept conclusies voorleggen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens de Rekenkamercommissie gemeente Renkum, 
 
 
 
F.W. van Aggelen, 
voorzitter. 

  

  
 
 


