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1. Voorwoord van de voorzitter

Voor u ligt het jaarplan 2013 van de Rekenkamercommissie Steenbergen. Gebruikelijk was
om het jaarplan te combineren met het jaarverslag van het voorafgaande jaar. Daardoor
werd de gemeenteraad in het lopende jaar, na afronding van het jaarverslag, geïnformeerd
over de plannen van de RKC. Op verzoek van het Presidium worden jaarplan en jaarverslag
voortaan afzonderlijk opgesteld.
In 2013 zal de Rekenkamercommissie het eindrapport “De werking van het inkoopbeleid”
aanbieden aan de gemeenteraad. Het onderzoek is in samenwerking met een extern
onderzoeksbureau uitgevoerd na een informatieve bijeenkomst die de commissie heeft
georganiseerd voor de raadsleden op 8 december 2011.
Het onderzoek, inclusief het afronden van het rapport en het traject van ambtelijk hoor-en
wederhoor, heeft het gehele jaar 2012 in beslag genomen.
Voor 2013 heeft de RKC drie onderwerpen op de shortlist staan, die u elders in het jaarplan
aantreft. Mogelijk zullen twee of alle drie deze onderzoeken worden uitgevoerd middels een
QuickScan en/of de start van een langlopender onderzoek, dat vervolgd zal worden in 2014.
Hoewel het de bedoeling van de RKC was om in 2012 uitgebreid aandacht te besteden aan
de opvolging van eerdere aanbevelingen aan uw raad, zal dit in het begin van 2013
plaatsvinden.
In 2012 heeft burgemeester Jan Hoogendoorn van de gemeente Steenbergen afscheid
genomen en is de nieuwe burgemeester, mevrouw Saskia Bolten, geïnstalleerd, met wie
de voltallige RKC in december 2012 in een gesprek heeft kennisgemaakt. De RKC hoopt op
een positieve en constructieve samenwerking met de nieuwe voorzitter van de raad.

drs. Saskia Verheij
Voorzitter
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2. Samenstelling van de Rekenkamercommissie

De Verordening rekenkamercommissie Steenbergen regelt dat de commissie bestaat uit vijf
leden. De gemeenteraad benoemt twee leden uit haar midden en drie externe leden,
waaronder de voorzitter.
De commissie was eind 2012 als volgt samengesteld:
Mevrouw S. (Saskia) Verheij
De heer Q.G.J. (Kuun) de Boer
De heer H.L. (Erik) Janssen
De heer C.A.M. (Kees) Aarts
De heer J.W. (Jurgen) Huijbregts

lid (extern), voorzitter
lid (extern), plv. voorzitter
lid (extern)
lid (gemeenteraadslid)
lid (gemeenteraadslid)

Secretaris is mevr. J.C.W.M. (Joke) Rosiers-Goorden.
Op basis van het rooster van aftreden zijn in 2013 geen benoemingen te verwachten. Eind
2013 starten de voorbereidingen voor de benoeming van twee externe leden in 2014. De
heren De Boer en Janssen zijn in 2014 aftredend en niet herbenoembaar vanwege het
bereiken van de maximale termijn op basis van de verordening.
3. Doelstelling van de Rekenkamercommissie

Op basis van artikel 185 lid 3 van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht om een
Rekenkamer(commissie) te hebben.
De commissie wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur en organisatie van de
gemeente Steenbergen. Daartoe doet de commissie onderzoek naar het doelmatig,
doeltreffend en/of rechtmatig functioneren van de gemeente en draagt zij bij aan de publieke
verantwoordingstaak van de gemeente door het openbaar maken van haar rapporten.
De nota van werkwijze plaatst deze taak naast de integrale toets inzake de rechtmatigheid
van het financiële beheer en de inrichting van de financiële administratie (de accountantscontrole). De commissie onderzoekt niet integraal, maar toetst op basis van selectief
onderzoek.
4. Jaarplan 2013

Artikel 12 van het Reglement van Orde van de RKC (vastgesteld in 2012) regelt dat de
commissie jaarlijks beschrijft welke onderzoeken en overige activiteiten zij in dat jaar zal
uitvoeren. In het Reglement van Orde is geregeld dat het jaarplan in november voorafgaand
aan het jaar wordt aangeboden aan de raad.
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Onderzoeksplan
Conform de Nota van werkwijze heeft de commissie de volgende longlist 2013 opgesteld van
mogelijke onderzoeksonderwerpen:
Longlist 2013
 Kwaliteit en onderhoud van het openbaar groen
 Het verwerven van subsidies (Europees, landelijk of provinciaal)
 Doorlooptijd en kwaliteit van raadsvoorstellen
 Effecten van het bezuinigingsproces/kerntakendiscussie
 Verkoop van gemeentelijke eigendommen
 Digitale dienstverlening
 Doorlooptijd vergunningen
 Brieven die niet ondertekend zijn door het college of via het college zijn gegaan
 Onderzoek kwaliteit beantwoording vragen van burgers
 Re-integratiebeleid
 Armoedebeleid.
Conform art. 9 van de verordening kan de raad de RKC verzoeken om een onderzoek naar
een bepaald onderwerp in te stellen. Aangedragen zijn:
- Verkoop oude stadhuis, toegespitst op eindsaldo
- Burgerparticipatie: invulling en rendement.
Ook deze onderwerpen zijn getoetst aan de criteria uit de Nota van Werkwijze van de RKC.
De vraag naar het eindsaldo bij de verkoop van het voormalige stadhuis is naar de mening
van de RKC te eng. Daardoor komt de bruikbaarheid van de aanbevelingen en resultaten in
het gedrang en is een eventueel onderzoek onvoldoende toekomstgericht. Wel wil de RKC
zich, in nader overleg met de raad, oriënteren op een mogelijke onderzoeksvraag rondom de
verkoop van gemeentelijke eigendommen. De verkoop van het vml. stadhuis kan daarbij als
casus dienen.
De RKC heeft eerder een onderzoek naar burgerparticipatie uitgevoerd. Eén van de criteria
is dat het onderwerp niet onlangs is onderzocht. De RKC wil zich eerst een beeld vormen
van de huidige stand van zaken bij de opvolging van de aanbevelingen uit dat onderzoek.
Afhankelijk daarvan kan het onderwerp burgerparticipatie op een later moment worden
toegevoegd aan de lijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen.
Shortlist 2013
De commissie heeft aan de hand van de criteria uit de Nota van Werkwijze uit de longlist
onderstaande shortlist samengesteld:
 Openbaar groen
 Verkoop gemeentelijke eigendommen (casus vml. stadhuis)
 Doorlooptijd vergunningen

Overige activiteiten:
Opvolging eerdere onderzoeken
De commissie zal in de loop van 2013 bij het college nagaan wat is gedaan met de
aanbevelingen uit het onderzoek naar het inkoopbeleid.
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Deskundigheidsbevordering en kennisdeling met andere rekenkamers
De commissie vindt het belangrijk om kennis en ideeën op te doen en ervaringen met andere
rekenkamers te delen. Indien een landelijke dag van de rekenkamers of studiedagen met
een relevant onderwerp worden georganiseerd, dan wil (een afvaardiging van) de commissie
daaraan deelnemen.
Lokale dag van de Rekenkamercommissie
Eind 2013 wil de commissie opnieuw de lokale dag van de Rekenkamercommissie houden.
Deze dag zal benut worden voor het opstellen van het jaarplan 2014 en een terugblik op
2013. Zo nodig wordt de dag gebruikt voor het afronden van het onderzoek of de opvolging
van het vorige onderzoek.
Overleg met de fractievoorzitters (Presidium)
De gemeenteraad van Steenbergen heeft gekozen voor een Rekenkamercommissie met een
gemengde samenstelling. Doordat twee raadsleden lid zijn van de commissie is er al een
directe relatie. Echter, de commissie hecht groot belang aan haar relatie met de raad en wil
daarom aanvullend graag de fractievoorzitters uitnodigen voor een gesprek om ervaringen
en verwachtingen uit te wisselen.

5. Begroting 2013
In de gemeentebegroting 2013 is een budget van € 18.350,- geraamd voor de commissie.
De RKC verwacht dit budget als volgt aan te wenden:
2013
Deskundigheidsbevordering en vergaderkosten

€

850,-

Vergoedingen en reiskosten commissieleden en secretaris

€

8.000,-

Kosten (extern) onderzoek

€

9.500,-

€ 18.350,-

Steenbergen, 17 december 2012.
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