
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, BUNDELNR. 2 
 
Onderwerp: 
 

Rekenkameronderzoek Communicatie 

Voor welke 
raadscyclus: 
 

2
e
 cyclus 2010 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

Agendering: 
 
Raadsrotonde 

 Werkbezoek op locatie:  

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 half uur 

 drie kwartier 

 vijf kwartier 

 twee uur 

Indien raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 

 

 max. 2½ uur (samen met rekenkameronderzoek inkoopbeleid) 

Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

 Het rekenkameronderzoek communicatie ‘Zeggen wat je doet, doen wat je zegt’ 
geeft antwoord op de vraag: In hoeverre waarborgt de gemeente Oude 
IJsselstreek binnen zijn communicatie verantwoording, verwachting en 
vertrouwen? 

Aan raadsleden mee 
te zenden stukken: 

Separaat ontvangt u bij deze raadsbundel het rekenkameronderzoek. Deze 
stukken treft u dus niet aan in deze raadsbundel maar bij deze raadsbundel. 
In de bundel treft u aan art. 24 uit het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen, bijeenkomsten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 
van Oude IJsselstreek. 

Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 

Rekenkamercommissie geeft informatie / toelichting tijdens de raadsrotonde. 
Het debat vindt in de raad plaats. 

Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

N.v.t. 

Opmerkingen 
van het Presidium: 

Conform het Reglement van Orde zal dit onderwerp in de raadsvergadering 
worden voorgezeten door de plaatsvervangend raadsvoorzitter. De 
burgemeester is bij dit onderwerp portefeuillehouder en  kan op zijn verzoek 
deelnemen aan het debat.  

Portefeuillehouder: Rekenkamercommissie: voorzitter Gussinklo. 
College: burgemeester Alberse.  

Meer informatie bij:  De heer M.C. (Martijn) Mussche, secretaris rekenkamercommissie a.i. 
T 026 – 355 13 55 mussche@kplusv.nl 

Opmerkingen 
raadsgriffie 

- Het college van B&W geeft er de voorkeur aan zijn bestuurlijke reactie op de 
rekenkameronderzoeken na te zenden. 

- De leden van de rekenkamercommissie zullen tijdens de raadsvergadering 
plaatsnemen aan de collegetafel, samen met de portefeuillehouder. 

- Elk rekenkameronderzoek wordt in de raad geagendeerd voor een afzonderlijk 
debat met woordvoerders per onderwerp. 

  

 


