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1. Inleiding
Dit is het derde 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 2008 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 2008 zijn er vanuit de bevolking geen verzoeken ontvangen voor het doen van 
onderzoek. 

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 drie 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:
▪ mevrouw A. Boerman;
▪ de heer B. Habers,

Ambtelijk secretaris is mevrouw drs. R. Nijhof.
Mevrouw Boerman is in februari 2008 toegetreden tot de commissie.
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4. Activiteiten 2008
Onderzoek Sturen op Welzijn
Op 21 januari 2008 is het rapport Sturen op Welzijn aan de gemeenteraad aangeboden. Het 
onderzoek richtte zich op de doeltreffendheid en de doelmatigheid van subsidiestromen aan de 
primaire welzijnsinstellingen. (Dit zijn instellingen waarvoor de gemeente primair de 
verantwoordelijkheid op zich neemt in het belang van de inwoners.) Bij de keuze voor dit 
onderwerp heeft een belangrijke rol gespeeld de overweging dat het eerste onderzoek bij 
voorkeur extern gericht, dus van direct belang voor de inwoners van de gemeente zou zijn. 
In de raadsvergadering van 3 maart 2008 heeft de commissie een toelichting gegeven op het 
onderzoek. De raad heeft op 7 april 2008 besloten de conclusies van het rapport over te nemen 
en de aanbevelingen te onderschrijven.

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. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau 
Partners en Pröpper. Het onderzoek bevond zich eind december 2008 in de afrondende fase. 
Het definitieve rapport wordt medio 2009 aangeboden aan de gemeenteraad.

Bezoek aan de raadsfracties
De voorzitter heeft in maart en april gesprekken gevoerd met de verschillende raadsfracties over 
mogelijke onderzoeksonderwerpen. De onderwerpen die zich lenen voor onderzoek door de 
rekenkamercommissie zijn aan de groslijst met onderzoeksonderwerpen toegevoegd.

5. Onderzoekspool
In 2008 is geen gebruik gemaakt van de onderzoekspool die in DOOSZ-verband is opgericht. De 
gemeente Ommen heeft meegedeeld dat haar medewerkers niet langer beschikbaar zijn voor het 
uitvoeren van onderzoek. Met de coördinator van de pool wordt nog overlegd over de 
inzetbaarheid en de samenstelling van de pool.

6. Financieel overzicht
De rekenkamercommissie had voor 2008 een budget beschikbaar van € 17.771,--. Dit budget is 
als volgt besteed:

Vergoeding externe leden € 2.920,--
Reiskosten €    1.136,--        
NVRR contributie € 210,--
Kosten onderzoek Sturen op Welzijn € 5.569,--
Kosten onderzoek Postafhandeling € 5.874,--      
Totaal € 15.709,--
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7. Werkplan 2009
Afronding onderzoek Postafhandeling
Het onderzoek naar de Postafhandeling wordt medio 2009 aan de gemeenteraad aangeboden.

Onderzoek Centrumplan
In 2009 wordt onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het proces 
rond de herinrichting van het centrum in Olst. Een eerste oriënterend gesprek hierover met de 
projectleider van het plan heeft in oktober 2008 plaatsgevonden. Vooralsnog is er nog geen 
concrete tijdsplanning voor de uitvoering van het onderzoek.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2009.

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

Dr. Ir. R.A. van de Putte.            drs. R. Nijhof.


