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1. Inleiding
Dit is het tweede jaarverslag van de rekenkamercommissie Olst-Wijhe. In dit jaarverslag worden 
– zoals is bepaald in artikel 11 van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie – de  
activiteiten van de rekenkamercommissie in 2007 beschreven. 

2. Inrichting rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie vindt haar wettelijke basis in de Gemeentewet. De commissie heeft 
als taak onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door 
het gemeentebestuur gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Dat betekent onder meer dat de 
rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die het gemeentebestuur heeft gesteld worden 
gehaald en of dit op een efficiënte wijze geschiedt. Waar nodig zal de commissie aanbevelingen 
doen voor verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk handelen. Het is de bedoeling door 
middel van onderzoek te kijken naar het verleden met als doel te leren voor de toekomst. De 
commissie ondersteunt hiermee de controlerende taak van de gemeenteraad. De commissie 
verzoekt van tijd tot tijd de leden van de raad en anderen om onderwerpen waarnaar onderzoek 
nuttig wordt geacht aan te dragen.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf waarnaar en hoe onderzoeken worden 
uitgevoerd. In 2007 zijn er vanuit de bevolking geen verzoeken ontvangen voor het doen van 
onderzoek. Ook zijn er vanuit de raad geen suggesties ontvangen voor onderzoeksonderwerpen.

De commissie kan zelf onderzoeken uitvoeren of daarvoor anderen inschakelen. Het voornemen 
is één onderzoek per jaar uit te voeren. Over de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek 
verschijnt een rapport.

3. Samenstelling
De rekenkamercommissie bestond bij aanvang van het jaar uit vier leden. Twee leden, 
waaronder de voorzitter, zijn externe leden. Dit houdt in dat zij niet afkomstig zijn uit de 
gemeente Olst-Wijhe. Daarnaast telt de commissie twee leden uit de gemeenteraad. Een 
ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie.

De commissie bestaat uit de externe leden:
▪ de heer dr. ir. R.A. van de Putte, voorzitter
▪ de heer J. Bonhof, plv. voorzitter

en uit de raadsleden:
▪ de heer M. Niemeijer,
▪ de heer B. Habers,

Ambtelijk secretaris is mevrouw drs. R. Nijhof.

De heer Niemeijer heeft in juli 2007 zijn werkzaamheden voor de rekenkamercommissie 
beëindigd. Deze vacature is tot eind 2007 vacant gebleven.
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4. Activiteiten 2007
Onderzoek ‘Sturen op welzijn’
Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van het onderzoek naar de Subsidiering van primaire 
welzijnsinstellingen. Voor het vooronderzoek is een dossierstudie gedaan naar alle primaire 
welzijnsinstellingen. Voor de verdieping van het onderzoek zijn drie welzijnsinstellingen 
benaderd, te weten de bibliotheek, Stichting Welzijn Ouderen en het Algemeen Maatschappelijk 
Werk. In deze fase van het onderzoek zijn diverse respondenten geïnterviewd. Het onderzoek 
bevond zich in december 2007 in de afrondende fase.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van 3 medewerkers uit de onderzoekspoule 
(1 medewerker uit de gemeente Dalfsen en 2 medewerkers uit de gemeente Zwartewaterland).

Onderzoek Postafhandeling
In november 2007 is besloten aan te haken bij een reeds opgestart onderzoek naar 
Postafhandeling van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, 
Zwartewaterland en Heerde. Dit onderzoek is geïnitieerd door de rekenkamercommissies in 
deze gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Partners en
Pröpper. Eind 2007 zijn de eerste interviews gehouden met een medewerker van de vakgroep 
DIV en de directeur bedrijfsvoering.

Aanmelding lidmaatschap NVRR
Met ingang van 2007 is de rekenkamercommissie aangemeld als lid van de NVRR (Nederlandse 
Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies). De NVRR heeft als doel kennis en 
ervaring uit te wisselen. De vergaderingen worden zoveel mogelijk door de commissieleden 
bijgewoond.
De rekenkamercommissie is tevens lid geworden van de NVRR, kring Overijssel. Ook deze 
vergaderingen worden zoveel mogelijk bijgewoond.

5. Financieel overzicht
De rekenkamercommissie had voor 2007 een budget beschikbaar van € 17.000,--. Dit budget is 
als volgt besteed:

Vergoeding externe leden € 3.050,00
Reiskosten €           714,42
Kosten onderzoek Sturen op Welzijn € 12.760,00
Kosten onderzoek Postafhandeling € 4.864,50
Totaal € 21.388,92

De post vertoont dus een overschrijding van ruim € 4.000,--. In 2006 is overigens niet het 
gehele budget uitgegeven.
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6. Werkplan 2008
Naar verwachting wordt in de loop van 2008 het onderzoek naar de Postafhandeling afgerond.

De rekenkamercommissie heeft een groslijst opgesteld van mogelijke onderzoeksonderwerpen. 
Deze groslijst is als bijlage bij het jaarverslag gevoegd.  De commissie heeft het voornemen om 
in 2008 intensief contact te onderhouden met de verschillende raadsfracties.  Dit zal mogelijk 
additionele onderzoeksonderwerpen opleveren. Nadat dit heeft plaatsgevonden zal de 
rekenkamercommissie een onderwerp voor onderzoek voor de periode 2008/2009 vaststellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2008.

De rekenkamercommissie van Olst-Wijhe,
de voorzitter,                        de secretaris,

Dr. Ir. R.A. van de Putte.            drs. R. Nijhof.
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Bijlage 1 Groslijst onderzoeksonderwerpen.

1. Brandweer
2. Begrotingsposten / snelheid fin. rapportages
3. Kapitaalgoederen
4. Vergunningenbeleid
5. Inkoop
6. Dienstverlening (postafhandeling)
7. Kosten riolering herinrichting
8. Relatie tussen gemeente en Saalien
9. Stand van lokale reserves en voorzieningen
10. Grondbedrijven
11. Invoering (gehele) WMO


