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1. Voorwoord van de voorzitter 

	  

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Rekenkamercommissie van de gemeente 

Steenbergen. Dit jaarverslag ontvangt u later dan u van ons gewend bent. 

De eerste helft van 2015 is de RKC druk geweest met het onderzoek ‘Verbonden partijen’ en 

de sollicitatie procedure voor de 2e vervanging van een extern lid. 

 

Begin 2014 werd de voorzitter van de Rekenkamer geconfronteerd met een verzoek vanuit 

een groep burgers bij monde van mevrouw Adriaansen, om een onderzoek in te stellen naar 

de bestuurscrisis rond burgemeester Bolten. De RKC heeft zich hier serieus op beraden, 

maar tenslotte na brede afweging hiervan afgezien, vanwege de sterk gepolitiseerde situatie 

van het conflict en de verwachting dat de groep burgers niet primair behoefte hadden aan 

een onderzoek uitsluitend naar het gelopen proces. 

In een uitvoerige brief aan mevrouw Adriaansen, is de afweging van de RKC gecom-

municeerd. Een afschrift is aan uw raad verstuurd. 

 

Tijdens het gesprek met het presidium is het verzoek van de Rekenkamercommissie aan de 

raad besproken inzake verhoging van het budget van 1 euro per inwoner. 

Dit was het bedrag van 2007 t/m 2010. Van 2011 t/m 2014 bedroeg het budget 0,78 per 

inwoner. De raad heeft de verhoging inmiddels m.i.v. 2015 goedgekeurd. 

 

2014 stond voor de RKC ook in het teken van personele veranderingen, zoals u in het 

verslag kunt lezen. 

 

 

 

	  

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 RKC bestaat uit vijf leden. De gemeenteraad 

benoemt twee leden uit haar midden en drie externe leden, onder wie de voorzitter.  

 

De RKC was in 2014 tot 1 april 2014 als volgt samengesteld: 

Mevrouw S. (Saskia) Verheij   lid (extern), voorzitter   

De heer Q.G.J. (Kuun) de Boer  lid (extern), plv. voorzitter  

De heer H.L. (Erik) Janssen   lid (extern)    

De heer C.A.M. (Kees) Aarts   lid (gemeenteraadslid) 

De heer J.W. (Jurgen) Huijbregts  lid (gemeenteraadslid) 

 

Op 1 april 2014 is de heer Janssen afgetreden als lid van de RKC. Op 17 april 2014 heeft de 

gemeenteraad de heer K. Weterings als lid van de RKC benoemd. De heer Weterings volgt 

de heer Janssen op als extern lid van de RKC. Daarnaast zijn, als gevolg van de 

gemeenteraadsverkiezingen, de gemeenteraadsleden K. Aarts en J. Huijbregts opgevolgd 

door de heren W. van den Berge (oppositiepartij PvdA) en A. Theuns (coalitiepartij D66). 

 

Samenstelling van de RKC was na 1 april 2014 als volgt: 

Mevrouw S. (Saskia) Verheij   lid (extern), voorzitter   

De heer Q.G.J. (Kuun) de Boer  lid (extern), plv. voorzitter  

De heer K. (Koen) Weterings   lid (extern)    

De heer W. (Willem) van den Berge   lid (gemeenteraadslid) 

De heer A. (Ad) Theuns    lid (gemeenteraadslid) 

  

De functie van secretaris van de RKC werd geheel 2014 vervuld door mevr. M.E.W. (Mireille) 

Scholte-Frijters. 
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3. Doelstelling van de RKC 

	  

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

verplicht om een Rekenkamer(commissie) te hebben.  

 

De RKC wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur en organisatie van de 

gemeente Steenbergen. Daartoe doet de RKC 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 RKC onderzoekt niet integraal, maar toetst op basis van selectief 

onderzoek.  

 

4. Activiteiten 2014 

	  

Vergaderingen/bijeenkomsten: 

• De RKC heeft 8 reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast heeft de RKC op 

1 oktober 2014 de jaarlijkse Lokale Dag van de RKC gehouden.  

 

• Op 3 juli 2014 heeft de RKC een gesprek gevoerd met het Presidium en op 

13 november 2014 met de burgemeester.  

 

Onderzoeken: 

• In 2014 heeft de RKC het onderzoek “De verkoop van het voormalige stadhuiscomplex” 

gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dit onderzoek was reeds in 2013 opgestart.  

 

• Eind 2014 is de RKC gestart met het onderzoek naar de sturing en controle op 

verbonden partijen. Dit onderzoek is in 2015 afgerond en zal in 2015 aan de 

gemeenteraad worden aangeboden.  

 

• 8 november 2014 is door de RKC een brief aan de gemeenteraad verstuurd met het 

verzoek om informatie over de opvolging van de aanbevelingen van het onderzoek “De 

werking van het inkoopbeleid”. Op 18 maart 2015 is hierover een raadsmededeling 

opgesteld.  
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Overige activiteiten: 

• Begin 2014 heeft de RKC een sollicitatieprocedure gevoerd voor een nieuw extern lid. 

Uiteindelijk heeft deze procedure geleid tot de benoeming van de heer Weterings op 17 

april 2014.  

 

• In oktober 2014 is door de RKC haar jaarplan 2014 vastgesteld. Het jaarplan is ter 

informatie aangeboden aan de raad. 

 

• Eind 2014 is de sollicitatieprocedure opgestart voor wederom een nieuw extern lid. In 

2015 zal namelijk het externe lid K. de Boer aftreden. Eind 2014 is er een vacature 

geplaatst. 

	  

	  

5. Financieel verslag 2014 

	  

In de gemeentebegroting 2014 is een budget van € 18.255, - geraamd voor de RKC  

( € 0,78 per inwoner). In het jaarplan 2014 is van dat begrotingsbedrag uitgegaan.  

De daadwerkelijke uitgaven 2014 bedroegen €12.598, - . Deze kosten kunnen worden 

onderverdeeld naar:  

 

 

 
Realisatie 2013 Realisatie 2014  Begroting 2014 

Deskundigheidsbevordering en 

overige vergaderkosten 
 € 199, -         €        379, -·   € 755, - 

Vergoedingen (bijwonen 

vergaderingen / onderzoek) en 

reiskosten van cie. leden en 

secretaris 

 € 11.584, -         €  10.219, -· 

         

   €   7.500, - 

 

Kosten voor externe 

ondersteuning bij het onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           € 8.000, - 

 

 

         €    2.000,-  

,- 

 

 

 

€    8.500, - 

 

 

 

 

Werving en selectieprocedure  Intern verrekend €    1.500, -  

Totaal  € 19.783, -        €   12.598, -· €   18.255, - 

 

 

Steenbergen, september 2015  


