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1. Voorwoord van de voorzitter 

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Rekenkamercommissie van de gemeente 

Steenbergen. Het jaar 2013 was een zeer actief jaar voor de RKC. Twee rapporten heeft de 

commissie aan de raad gepresenteerd en tegelijkertijd werd zeer intensief gestart met een 

nieuw onderzoek, namelijk naar de verkoop van het Oude Stadhuis. Dit onderzoek loopt nog. 

Daarnaast moest de Rekenkamercommissie na vier jaar node afscheid nemen van zijn 

voortreffelijke secretaris, Joke Rosiers, die een functie als raadsgriffier in Rucphen aanvaard 

heeft. Een werving- en selectieprocedure leverde een prima opvolger op, eveneens 

ambtenaar bij de gemeente Rucphen, Mireille Scholte. 

Alles kostte extra tijd en inzet en aan het einde van dit jaar ontdekte de commissie ook dat 

e.e.a. voor het eerst in het bestaan van de commissie, zich vertaald had in een 

overschrijding van het budget met circa C 1.500. Niet netjes voor een Rekenkamer! 

Elders in dit verslag wordt hieraan verder aandacht besteed en de RKC heeft inmiddels 

maatregelen getroffen om dit niet meer te laten voorkomen. Als bijlage geeft de RKC nog 

een overzicht van de kostenontwikkeling in de loop der jaren vanaf de start in 2007. 

Toch kan geconstateerd worden dat de commissie het onderzoekswerk steeds beter in de 

vingers krijgt, maar soms door budgetgrenzen even rustiger aan moet doen. 

Ook het samenspel met de raadsleden in de commissie heeft zich verder ontwikkeld en in 

2013 was sprake van een goed op elkaar afgestemd team. 

drs. Saskia Verheij 

Voorzitter 
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2. Samenstelling van de Rekenkamercommissie (RKC). 

De Verordening rekenkamercommissie Steenbergen (15 december 2005, gewijzigd 

vastgesteld op 31 mei 2012) 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 geheel 2013 als 

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 

volgt samengesteld: 

lid (extern), voorzitter 

lid (extern), plv. voorzitter 

lid (extern) 

lid (gemeenteraadslid) 

lid (gemeenteraadslid) 

In de eerste helft van 2013 werd de functie van secretaris van de RKC vervuld door mevr. 

J.C.W.M. (Joke) Rosiers-Goorden. Na het vertrek van mevrouw Rosiers is de 

secretarisfunctie tijdelijk waargenomen door de heer De Boer. Op 31 oktober 2013 is mevr. 

M.E.W. (Mireille) Scholte-Frijters benoemd tot secretaris en is zij deze functie gaan vervullen. 

3. Doelstelling van de R K C 

Op basis van artikel 185 lid 3 van de Gemeentewet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2006 

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. 
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4. Activiteiten 2013 

Vergaderingen/bijeenkomsten: 

De RKC heeft 11 reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast heeft de commissie op 30 

oktober de jaarlijkse Lokale Dag van de RKC gehouden. 

Op 4 december 2013 heeft een gesprek tussen de RKC, de burgemeester mevrouw Bolten 

en de griffier mevrouw Van der Meer plaatsgevonden. 

Onderzoeken: 

Op 6 februari 2013 heeft de RKC het onderzoek "De werking van het inkoopbeleid" 

gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimte en Economie. Dit onderzoek was reeds eind 

2011 opgestart. Tijdens de presentatie aan de raadscommissie is uitgebreid ingegaan op de 

reden van deze lange doorlooptijd. 

In 2013 is door de RKC het onderzoek naar de ontwikkeling en uitvoering van het 

groenbeleid opgestart. De eindrapportage van dit onderzoek: "(G)een kwaliteitsimpuls voor 

groen" is op 9 oktober 2013 door de RKC toegelicht in de raadscommissie Ruimte en 

Economie. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern deskundige, in opdracht en onder 

verantwoordelijkheid van de RKC. Leden van de RKC waren aanwezig bij de interviews die 

in het kader van dit onderzoek zijn gehouden met ambtenaren en de portefeuillehouder. 

Ook is in 2013 gestart met het onderzoek naar de verkoop van gemeentelijke eigendommen. 

Dit onderzoek loopt nog steeds en spitst zich toe op de verkoop van het Oude Stadhuis. 

Overige activiteiten: 

In het tweede halfjaar van 2013 heeft de RKC een sollicitatieprocedure gevoerd voor een 

nieuwe secretaris. Uiteindelijk heeft deze procedure geleid tot de benoeming van een nieuwe 

secretaris op 31 oktober 2013. 

Op 4 december 2013 heeft de RKC haar jaarplan 2014 vastgesteld. Het jaarplan is ter 

informatie aangeboden aan de raad. 
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5. Financieel verslag 2013 

In de gemeentebegroting 2013 is een budget van C 18.255,- geraamd voor de commissie 

( C 0,78 per inwoner). In het jaarplan 2013 is uitgegaan van een begrotingsbedrag van 

C 18.350,00. De daadwerkelijke uitgaven 2013 bedroegen C 19.783,-. Deze kosten kunnen 

worden onderverdeeld naar: 

Realisatie 2012 Realisatie 2013 Begroting 2013 

Deskundigheidsbevordering en 

overige vergaderkosten 
C 290,- C 199,- C 755,-

Vergoedingen (bijwonen 

vergaderingen/onderzoek) en 

reiskosten van cie.leden en 

secretaris 

C 6.717,- C 11.584,- C 8.000,-

Kosten voor externe 

ondersteuning bij het onderzoek C 9.600,- C 8.000,- C 9.500,-

Totaal É 16.607,- É 19.783,- É 18.255,-

Reden van overschrijding van het budget is voornamelijk gelegen in de extra hoeveelheid 

(reguliere) vergaderingen i.v.m. 2 presentaties van onderzoeken en de extra onderzoeks¬

kosten (door de commissieleden zelf) die gemaakt zijn t.b.v. een derde onderzoek, dat nog 

lopende is, namelijk dat naar de verkoop van het Oude Stadhuis. Wat zich voor de RKC 

aanvankelijk liet aanzien als stof voor een 'QuickScan', bleek hoe dieper de RKC erin dook 

steeds meer nader te onderzoek en "kwesties" op te leveren, zodat er in 2013 aan 3 

onderzoeken is gewerkt. Daarnaast is er een sollicitatieprocedure gevoerd, die ook extra 

onkosten met zich mee heeft gebracht. 

Zodra gesignaleerd werd dat het budget overschreden zou worden, heeft de RKC 

maatregelen getroffen en onder andere vergaderingen geannuleerd. De RKC heeft besloten 

een strikt budgetbeheer te gaan toepassen, waardoor overschrijding van het budget niet 

weer zal voorkomen. De voorzitter van RKC zal door middel van een goed 

budgetbeheerssysteem tijdig bijsturen indien dit nodig is. Aangezien de RKC reeds alle jaren 

tot nu toe een (ruime) onderbenutting van het budget heeft gehad (zie bijlage), is een strikte 

budgetbeheersing niet eerder aan de orde geweest. 

Steenbergen, 8 januari 2014 
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Bijlage 1: Vergelijking budgetten en uitgaven R K C vanaf 2007 t/m 2013 

Jaar Budget Realisatie Onderschrijding Overschrijding 

2007 

Aanloopjaar 

C 1,- per inw. 

C 23.355,-

C 7.348,- C 16.007,-

2008 C 23.355,- ± C 11.425,- C 11.930,-± 

2009 C 23.355,- ± C 13.615,- C 9.740,- ± 

2010 C 23.355,- ± C 13.923,- C 9.432,- ± 

2011 

C 0,78 per inw. 

C 18.043,- C 13.556,- C 4.487,-

2012 C 18.174,- C 16.607,- C 1.567,-

2013 C 18.255,- C 19.783,- C 1.528,-

Totaal 

2007 t/m 2013 C 147.892,- ± C 96.257,- C 53.163,- ± C 1.528,-

2014 C 18.291,-

Conclusies uit bovenstaand overzicht zijn: 

» In een periode van 7 jaar ligt de realisatie van de totale kosten van de RKC circa 

C 52.000,- lager dan het budget. Gemiddeld over deze periode is 6500) van het totale 

beschikbare budget besteed. 

» In de loop der jaren is een - gestage - stijging van de kosten (met uitzondering van het 

jaar 2011) te zien, door verhoogde activiteiten van de RKC. Dit jaar heeft dit geleid tot 

overschrijding van het budget. Dit betekent dat in 2014 pas op de plaats gehouden zal 

moeten worden en dat een strikt budgetbeheer toegepast gaat worden. 
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