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Masja Prins

Van: Klaas Wiesenekker

Verzonden: woensdag 19 juli 2017 10:25

Aan: Masja Prins

Onderwerp: FW: start rekenkameronderzoek risicomanagement inkomsten-Woudenberg

Bijlagen: Onderzoeksopzet risicomanagement inkomsten Woudenberg_DEF_3 jul 2017.pdf

Deze mail + bijlage graag op de lijst ingekomen stukke. 
 
Vr. groet, Klaas 
 

Van: Spoor, Ingrid [mailto:I.Spoor@barneveld.nl]  

Verzonden: woensdag 05 juli 2017 10:16 
Aan: Simone van der Marck 

CC: Meijboom, Bea; Klaas Wiesenekker 
Onderwerp: start rekenkameronderzoek risicomanagement inkomsten-Woudenberg 

 

Beste mevrouw Van der Marck, 

 

Bij deze wil ik u graag informeren over de start van een rekenkameronderzoek naar risicomanagement van de 

inkomsten in de gemeente Woudenberg. 

 

Op verzoek van de auditcommissie heeft de rekenkamercommissie een onderzoeksvoorstel uitgewerkt voor een 

onderzoek naar risicomanagement van de inkomsten. 

Dit voorstel is voorgelegd aan twee raadsleden (via de griffier) en Erna Jongerius.  Zij hadden geen inhoudelijke 

opmerkingen naar aanleiding van het voorstel..  

Het definitieve voorstel heb ik bij deze mail gevoegd. 

 

Wij willen graag op korte termijn starten met dit onderzoek.  

Voor de uitvoering van het onderzoek willen wij graag een ambtelijk contactpersoon met wie we kunnen afstemmen 

en die ons de relevante documenten kan toesturen. 

 

Deze contactpersoon zal ook ons eerste aanspreekpunt zijn voor zaken als:  

- het afstemmen van de planning (vanwege de komende vakantieperiode is dit zeker van belang); 

- het opvragen van documenten gedurende het onderzoek; 

- het inplannen van interviews;  

- het afstemmen van persberichten over het onderzoek en 

- het beantwoorden van vragen van de rekenkamercommissie gedurende het onderzoek. 

 

Ik ontvang van u graag de naam, e-mail adres en telefoonnummer van de contactpersoon. 

 

Heeft u nog vragen, dan hoor ik dat graag.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Ingrid Spoor 

 
secretaris/onderzoeker rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 

tel. 06-20475714  (ma-woe-do) 

e-mail: I.Spoor@Barneveld.nl 

 

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 

p/a Gemeente Barneveld 

Ir. Ingrid M.T. Spoor 

Raadhuisplein 2 

3771 ER Barneveld 
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www.rkvalleienveluwerand.nl 

 

 

 

 
De disclaimer van de gemeente Barneveld is van toepassing. 

 


