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Geachte raads- en commissieleden,

Met genoegen bieden wij u hierbij het onderzoeksrapport “ICT governance” aan. De 
rekenkamercommissie zal het rapport aanbieden in de eerstvolgende agendacommissie ter 
agendering in de commissie Bedrijvigheid.

Het onderzoek van de RKC is gericht op de wijze waarop ICT- beleid binnen de gemeente 
gestalte krijgt, wordt verantwoord en bestuurd. Het doel is om de raad meer inzicht te geven in dit 
onderwerp (ICT beleid en governance), juist nu de uitvoering op afstand wordt gezet. Immers: het 
budgetrecht van de raad blijft en daarmee de taakstellende en controlerende functie. 

De RKC heeft twijfel of de raad haar taak goed kan uitvoeren. De RKC constateert dat de ICT-
uitvoering van de gemeente Renkum over het algemeen voldoet aan landelijke eisen en dat de 
raad op activiteitenniveau voldoende wordt geïnformeerd. De raad is echter (nog) niet betrokken 
geweest bij het bepalen van de kaders voor het informatiebeleid. Ook is de verantwoording soms 
weinig begrijpelijk en/of toepasbaar op het besturingsniveau van de raad. 

De RKC meent dat ICT meer is dan bedrijfsvoering. Het is steeds meer een onmisbare schakel 
om de dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven te realiseren. Wij hopen dan 
ook van harte dat dit rapport de nieuwsgierigheid van de raad voor dit onderwerp prikkelt en u op 
weg helpt in uw functie. 

Wij zijn uiteraard bereid uw eventuele vragen, nu en ook straks tijdens de behandeling, te 
beantwoorden. 

De rekenkamercommissie van de gemeente Renkum,
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