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Nieuws van de Rekenkamer Tiel
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Rekenkamer Tiel. Met deze
nieuwsbrief wil de Rekenkamer u op de hoogte houden van de activiteiten, resultaten en plannen van de Rekenkamer. De nieuwsbrief
blijft kort en compact. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze
formelere publicaties, zoals het jaarlijkse onderzoeksplan, het jaarverslag en de uitgebrachte onderzoeksrapporten. In het laatste item
vraag ik u suggesties voor nieuw onderzoek in 2010. Laat u mij weten
wat u relevant onderzoek vindt?
Ik wens u veel leesplezier.
Leon van den Dool
Directeur Rekenkamer Tiel

Onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid afgerond
In september besluit de Gemeenteraad
over de aanbevelingen van het onderzoek naar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Bij de inkoop van een
gemeente als Tiel gaat het om grote
bedragen en om zeer uiteenlopende
producten en diensten. Bovendien gelden er veel wettelijke regels, die in het
onderzoek kort zijn samengevat. De
praktijk van inkoop en aanbesteding is
onderzocht aan de hand van documenten, interviews en een aantal dossiers.
Het rapport vat de conclusies en aanbevelingen samen aan de hand van
een eenvoudig schema waarin vijf velden met elkaar worden verbonden.

Binnenkort gereed…..onderzoek beheer en onderhoud van
wegen, kunstwerken en openbaar groen
Op dit moment werkt de Rekenkamer
aan de afronding van het onderzoek

werkt Tiel daaraan. De Rekenkamer
vraagt zich af hoe Tiel het in dit opzicht
doet in vergelijking met andere gemeenten. Valt er wat te leren? Verder
gaat de Rekenkamer kijken naar de
uitvoering in Tiel, of de doelen realistisch zijn en vooral welke effecten er
voor de inwoners zijn. Ook hier gaat
het om een onderwerp met veel (ICT)techniek, maar ook met directe gevolgen voor de inwoners.

Nog niet gestart ….uw suggesties zijn meer dan welkom
naar beheer en onderhoud van wegen,
kunstwerken en openbaar groen. We
kijken daarbij vooral naar de systematiek van beheer en onderhoud. Zijn er
beleidskaders vastgesteld? Worden die
kaders vertaald naar jaarlijkse beheerplannen en is daarvoor ook voldoende
geld? Wordt het beheer vervolgens ook
uitgevoerd? Het is een technisch onderwerp, maar iedere inwoner wordt
toch dagelijks geconfronteerd met het
onderhoud aan wegen, plantsoenen en
bruggen. Daarom is ook de rol van de
Gemeenteraad belangrijk. Kan de Raad
betrokken worden bij belangrijke keuzes, zonder in discussies over de technische uitvoering te verzanden? Dit
najaar komt het rapport beschikbaar.

Net gestart….onderzoek naar
ICT en dienstverlening
Tiel investeert in informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de
dienstverlening aan de burger te
verbeteren. Ook de komende jaren

Voor de onderzoeken van volgend jaar
ontvangt de Rekenkamer graag uw
suggesties. De Rekenkamer kan alleen
maar relevant onderzoek doen, als wij
van u horen wat u belangrijk vindt.
Welke onderwerpen vindt u belangrijk?
Voor welk onderzoek zouden de inwoners van Tiel de Rekenkamer dankbaar
zijn? Op welke punten kan de Rekenkamer kennis inzetten die u nou net
nodig heeft? Kortom: Laat van u horen.
De directeur van de Rekenkamer Tiel
bespreekt alle suggesties met de begeleidingsgroep van de Gemeenteraad,
we zullen waarschijnlijk wel keuzes
moeten maken.
Uw suggesties kunt u mailen aan de
directeur van de Rekenkamer Tiel,
Leon van den Dool, e-mail:
leon.van.den.dool@nl.pwc.com.
U kunt uw suggesties ook doorgeven
aan de griffie, ter attentie van
Mw. Marina Rietberg,
e-mail: MRietberg@Tiel.nl.

