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verzoek om verhoging budget RKC.

Geachte raad,
In 2007 heeft uw raad een Rekenkamercommissie ingesteld. Deze commissie heeft in de
afgelopen zes en een half jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
Raad en commissie moesten hun onderlinge positie en elkaars mogelijkheden ontdekken.
En dat is gelukt. De raad beschouwt de RKC inmiddels als één van zijn instrumenten,
waarmee hij zijn voordeel kan doen inzake de controle op doelmatigheid, doeltreffendheid
en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De RKC op zijn beurt is alerter geworden
op signalen vanuit de raad.
De eerste twee jaren waren voor de RKC aanloopjaren: ruim aandacht werd besteed aan
het Reglement van Orde, de Nota van Werkwijze en andere processen. Ook de wijze
waarop ingestoken werd op het doen van onderzoeken kostte wat aanlooptijd. Inmiddels
heeft de commissie ervaring opgedaan met de voor- en nadelen van verschillende
vormen van onderzoek: geheel in eigen hand houden, gedeeltelijk uitbesteden, geheel
uitbesteden, doe-mee onderzoek enz.
De raad kende aan de RKC aanvankelijk jaarlijks, vanaf 2007 tot en met 2010, een
budget van € 1, - per inwoner toe, zijnde ongeveer € 23.300, - . Omdat de RKC zich toen
nog grotendeels in zijn opstart- fase bevond, had de Rekenkamercommissie dit budget in
die eerste jaren niet in zijn geheel nodig. Over de periode 2007 tot en met 2010 was er
een onderuitputting van gemiddeld ongeveer € 11.775, - per jaar ( het woord ‘ongeveer’
betekent hier niet, dat de kosten niet nauwkeurig in beeld zijn, maar dat het aantal
inwoners per jaar niet precies bekend is).
Gezien de jaarlijkse forse onderschrijding is het te begrijpen dat uw raad besloten heeft
met ingang van 2011 het budget te verlagen naar € 0,78 per inwoner. Deze verlaging
kwam echter juist op het moment dat de Rekenkamercommissie zijn taak steeds

intensiever ging uitvoeren. Ook kwamen er gaandeweg vanuit uw raad verzoeken aan de
RKC voor onderzoek.
Zoals u uit het overzicht kunt lezen, zijn met ingang van 2012 de kosten van de RKC
substantieel toegenomen. In 2012 leidde dit nog tot een onderschrijding van € 1.567, -,
maar in 2013 tot een overschrijding van € 1.524, - . Daarbij speelden mee, de jaarlijkse
aanwezigheidskosten voor gesprekken met de burgemeester en het presidium,
gesprekken met de algemeen directeur en kosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken
(in 2013 t.b.v. een nieuwe secretaris en een nieuw extern lid, in 2014 idem t.b.v. een
nieuw extern lid en in 2015 t.b.v. een nieuwe voorzitter) en uitbreiding van de eigen
onderzoeksuren. Uiteraard zal de RKC er voor zorgen in 2014 het budget niet meer te
overschrijden.
Door de grotere activiteit van de RKC, alsmede het grotere beroep dat op de commissie
gedaan wordt, betekent dit dat bij het huidige budget onderzoeken getemporiseerd zullen
moeten worden of zelfs geannuleerd. Dit is de reden van ons schrijven. Wij verzoeken u,
wanneer u als raad van mening bent dat de RKC op de huidige wijze verder moet gaan en
een actieve rol moet blijven spelen als controle-instrument van uw raad, daarbij mede
gelet op het feit dat met ingang van 2015 er grote nieuwe taken op de gemeenten
afkomen – denk daarbij aan de drie grote decentralisaties –
in overweging te nemen het budget van de RKC opnieuw vast te stellen op het
oorspronkelijke bedrag van € 1, - per inwoner.
Vanzelfsprekend zal de Rekenkamercommissie met beleid en zorgvuldigheid te werk
blijven gaan en niet gebruikt budget zal jaarlijks naar de gemeente terugvloeien, maar het
kunnen beschikken over het oorspronkelijke budget stelt de RKC wel in staat op een
volwaardig en professioneel niveau te kunnen (blijven) functioneren.
In afwachting van uw reactie,

De secretaris,
M.E.W. Scholte-Frijters

de voorzitter,
S. Verheij

Bijlage: vergelijking budgetten en uitgaven RKC Steenbergen

Bijlage 1: Vergelijking budgetten en uitgaven RKC Steenbergen vanaf 2007 t/m 2013

Jaar

Budget

Realisatie

Onderschrijding

Overschrijding

Aanloopjaar
€ ,- per inw.

2007

7.348

16.007

23.355

2008

23.355 ±

11.425

11.930 ±

2009

23.355 ±

13.615

9.740 ±

2010

23.355 ±

13.923

9.432 ±

€ ,

per inw.

2011

18.043

13.556

4.487

2012

18.174

16.607

1.567

2013

18.255

19.779

147.892 ±

96.253

1.524

Totaal
2007 t/m 2013

2014

53.163 ±

1.524

18.291

Conclusies uit bovenstaand overzicht zijn:


In een periode van 7 jaar ligt de realisatie van de totale kosten van de RKC circa
€5 .

,00 lager dan het budget. Gemiddeld over deze periode is 65% 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

