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1. Inleiding
Dit is het vijfde 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 2010. 

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 doet de commissie 
aanbevelingen 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. 

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.

In 2010 heeft het externe lid – de heer J. Bonhof – afscheid genomen van de 
rekenkamercommissie. Hij is opgevolgd door de heer F.M. Flentge.

De commissie bestaat uit de externe leden:
▪ de heer dr. ir. R.A. van de Putte, voorzitter
▪ de heer F.M. Flentge RA, plaatsvervangend-voorzitter

en uit de raadsleden:
▪ mevrouw A.E. Boerman
▪ de heer B.J. 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 2010
Afronding 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 
bevond zich eind december 2009 in de afrondende fase. Het definitieve rapport is in januari 
2010 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten kennis te nemen van 
de inhoud van het rapport van de rekenkamercommissie en zijn voordeel te doen met de daarin 
opgetekende bevindingen en tevens de bestuurlijke reactie van het college te onderschrijven.
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Evaluatie rekenkamercommissie
In 2010 is aan de raadsleden en de collegeleden een vragenlijst voorgelegd over het functioneren 
van de rekenkamercommissie. Thema’s die daarbij aan de orde zijn gesteld zijn de relatie 
rekenkamercommissie en de gemeenteraad, communicatie en financiën en de inzet van 
middelen. 

Selectie nieuw onderzoeksonderwerp
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de op dat moment ontstane vacature 
hebben de werkzaamheden van de commissie op een laag pitje gestaan. In augustus is een  
gesprek tussen het presidium en de rekenkamercommissie gesproken over mogelijke 
onderzoeksonderwerpen aan de hand van een vooraf opgestelde shortlist. Dit gesprek heeft erin 
geresulteerd dat de commissie zich eind 2010 aan het oriënteren was op een eventueel 
onderzoek naar het vrijwilligersbeleid.

5. Algemene zaken
In 2010 is geen gebruik gemaakt van de onderzoekspool die in DOOSZ-verband is opgericht. 
De commissie heeft in 2010 zes keer vergaderd. 

6. Financieel overzicht
De rekenkamercommissie had voor 2010 een budget beschikbaar van € 17.776,--. Dit budget is 
als volgt besteed:

Vergoeding externe leden € 3.312,50
Reiskosten externe leden €    531,60        
NVRR contributie € 225,--
Totaal € 4069,10

7. Werkplan 2011
Voor 2011 heeft de rekenkamercommissie gepland om een keuze te maken voor een volgend 
onderzoeksonderwerp.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2011.

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

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


