Besluitenlijst bijeenkomst raadswerkgroep
rekenkamercommissie AOGW d.d. 9 juli 2015
Aanwezig:
Dhr. Rudi Wossink, gemeenteraadslid Aalten
Dhr. Martin Veldhuizen, gemeenteraadslid Aalten
Dhr. Richard Klein Tank, gemeenteraadslid Oost Gelre
Dhr. Tom de Graaff, gemeenteraadslid Winterswijk
Dhr. John Vinke, griffier gemeente Oost Gelre
Dhr. Igno Pröpper, directeur Rekenkamercommissie

Afwezig vanwege fractievergaderingen:
Dhr. Hans Bongers, gemeenteraadslid Oost Gelre
Dhr. Frank Roerdinkholder, gemeenteraadslid Winterswijk
Besluitenlijst 9 februari 2015
Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Afronding oriënterende fase onderzoek ‘initiatieven uit de samenleving’
Na een gesprek over de voorliggende notitie wordt besloten tot de volgende
aanscherpingen:
– Vraagstelling: Bij deelvraag 4 moet ook gekeken worden naar de onderlinge relatie
tussen raad en college. Oftewel: “Wat kunnen de gemeenteraden, colleges en
ambtelijke organisaties leren van deze ervaringen en wat betekent het voor de
onderlinge relatie tussen raad en college?”
– Aanpak: In de notitie wordt voorgesteld te focussen op zes relevante aspecten. De
raadswerkgroep vindt drie van deze aspecten met name interessant: het koppelen
met nadere doelen/partners; ruimte bieden door raad en college en het onderlinge
samenspel tussen raad en college; de mate waarin regels belemmerend werken of
juist belangrijke kaders stellen.
– Casus: de raadswerkgroep besluit om de volgende casus in het onderzoek te
betrekken:
– Aalten: Buurt aan zet en Kulturhus Bredevoort
– Oost Gelre: Zwembad Meekenesch en BS22
– Winterswijk: Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk, Werkfabriek en
een project voor wooneenheden in het buitengebied waarbij sprake is van
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
– Onderzoeksactiviteiten: naast de geplande activiteiten ook per gemeente een
groepsgesprek organiseren met afvaardiging college en raad.
– Planning: rapport in september afronden. Proberen eind november / begin
december een themabijeenkomst te organiseren met raadsleden en
initiatiefnemers. Tijdens volgende raadswerkgroep gaan we verder in op hoe we
deze bijeenkomst willen vormgeven.
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Evaluatie rekenkamercommissie
– Tijdens de volgende vergadering moet een voorstel voor het evalueren van de
rekenkamercommissie besproken worden. Igno bereidt dit voor met John en
Richard.
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