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1. Inleiding
Dit is het vierde jaarverslag van de rekenkamercommissie Olst-Wijhe. In dit jaarverslag wordt –
zoals is bepaald in artikel 11 van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie –
verantwoording afgelegd over de activiteiten van de rekenkamercommissie in 2009. 

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 rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf waarnaar en hoe onderzoeken worden 
uitgevoerd. 
De commissie verzoekt van tijd tot tijd de leden van de raad en anderen om onderwerpen 
waarnaar onderzoek nuttig wordt geacht aan te dragen. In 2009 zijn geen verzoeken van 
raadsleden ontvangen voor het doen van onderzoek. Ook zijn er vanuit de bevolking geen 
verzoeken ontvangen. 

3. Samenstelling
De rekenkamercommissie bestaat 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 samen met 
de griffier 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. De griffier (de heer B.A. Duursema) woont de 
vergaderingen van de commissie ook bij.

4. Activiteiten 2009
Onderzoek Postafhandeling
In november 2007 is aangehaakt bij een reeds opgestart onderzoek naar Postafhandeling van de 
gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zwartewaterland en Heerde. Het doel 
van het onderzoek was om de postafhandeling van de zeven gemeenten in kaart te brengen en 
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na te gaan hoe doelmatig en doeltreffend deze is. In hoofdlijnen is bij het bepalen van de 
doelmatigheid en doeltreffendheid de benadering van de Nationale Ombudsman gekozen. 
Het onderzoek is op 22 juni 2009 aan de gemeenteraad aangeboden. De raad heeft op 
7 september 2009 besloten om: 

- de aanbevelingen aan de raad over te nemen met inachtname van de Visie 
Dienstverlening waarin andere (strakkere) afdoeningstermijnen worden gehanteerd;

- de aanbevelingen aan het college in het rapport te onderschrijven met inachtname van de 
    kanttekeningen van het college.

Onderzoek Centrumplan Olst
In november 2008 is besloten een onderzoek te starten naar de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het proces rond de herinrichting van het centrum van Olst. Het onderzoek 
is uitgevoerd door ProFacto. Pro Facto is een bureau voor praktijkgericht bestuurskundig 
onderzoek en juridisch advies ten behoeve van de overheid. Het onderzoek bevond zich eind 
december 2009 in de afrondende fase. Het definitieve rapport is in januari 2010 aangeboden 
aan de gemeenteraad.

5. Algemene zaken
In 2009 is geen gebruik gemaakt van de onderzoekspool die in DOOSZ-verband is opgericht. 
De commissie heeft in 2009 acht vergaderingen belegd. In de vergaderingen wordt met name 
gesproken over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van het onderzoek.
Over de werkzaamheden van de commissie wordt met enige regelmaat gepubliceerd op de 
website van de gemeente.

6. Financieel overzicht
De rekenkamercommissie had voor 2009 een budget beschikbaar van € 17.771,--. Dit budget is 
als volgt besteed:

Vergoeding externe leden € 2.615,--
Reiskosten externe leden €    791,--        
NVRR contributie € 220,--
Kosten onderzoek Centrumplan Olst € 15.570,--      
Totaal € 19.196,--

Het budget vertoont een lichte overschrijding. Daarentegen is er in het voorgaande jaar een 
onderbesteding van het budget geweest. De door ProFacto uitgebracht offertes bedroegen voor 
de oriënterende fase € 5.000,- en voor de uitvoerende fase € 9.725. Deze offertes waren exclusief 
reis- en verblijfkosten. De daadwerkelijk kosten voor het onderzoek konden derhalve van tevoren 
niet exact worden geraamd. 
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7. Werkplan 2010
Voor 2010 heeft de rekenkamercommissie de volgende werkzaamheden op de planning staan.

Afronding onderzoek Centrumplan Olst
Het onderzoek naar het Centrumplan Olst is bij het verschijnen van dit jaarverslag reeds 
aangeboden aan de gemeenteraad.

Gesprek met fracties
Begin februari vindt een gesprek met de fracties plaats om mogelijke onderzoeksonderwerpen 
voor 2010 te selecteren. Suggesties die worden aangedragen worden toegevoegd aan de 
groslijst. Aan de hand van toekenning van prioriteiten wordt de definitieve keuze gemaakt voor 
het in 2010 te starten onderzoek.

Bezetting van de commissie
In maart 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat er opnieuw 
gemeenteraadsleden moeten worden aangewezen om plaats te nemen in de commissie. Ook 
neemt een van de externe leden afscheid van de commissie en ontstaat er derhalve aan vacature. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 februari 2010.

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

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


