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1. Voorwoord van de voorzitter

Komend jaar, 2014, zullen er een aantal veranderingen plaatsvinden. Allereerst de
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart, waarna er een nieuwe raad geïnstalleerd zal
worden. Mogelijk betekent dit dat er andere raadsleden deel zullen uitmaken van de
Rekenkamercommissie.

Daarnaast zal, na zeven jaar, de eerste wisseling van een extern RKC lid plaatsvinden. Erik
Janssen heeft de maximale deelname-periode (twee termijnen) - met veel plezier en grote
inzet - volgemaakt.
Er zal na een externe wervingsprocedure een opvolger aan de raad worden voorgedragen.
De Rekenkamercommissie is verheugd dat de tweede termijn van het externe lid Kuun de
Boer met een jaar verlengd is, zodat hij pas in 2015 de RKC hoeft te verlaten. In 2016 zal
ondergetekende aan de beurt zijn. Door deze gefaseerde wijze van aftreden wordt de
continuïteit en kennisoverdracht binnen de commissie gewaarborgd.

In het eerste halfjaar van 2014 zal de Rekenkamercommissie het onderzoek naar de
verkoop van het Oude Stadhuis afronden en de verwachting is dat het onderzoek voor de
zomer aan de raad gepresenteerd zal kunnen worden.
Gedurende de tweede helft van het jaar zal begonnen worden aan het onderzoek naar
gemeentelijke samenwerking. Dit is voor het eerst een onderzoek, waarbij andere
gemeenten betrokken zijn. Mogelijk wordt hierbij samenwerking met andere
Rekenkamer(commissie)s gezocht.

Kortom 2014 zal een jaar worden vol 'reuring'.

drs. Saskia Verheij
voorzitter
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2. Samenstelling van de Rekenkamercommissie (RKC)
De Verordening rekenkamercommissie Steenbergen regelt dat de RKC bestaat uit vijf leden.
De gemeenteraad benoemt twee leden uit haar midden en drie externe leden, waaronder de
voorzitter.

De RKC was eind 2013 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)

Secretaris van de RKC is mevr. M.E.W. (Mireille) Scholte-Frijters.

Op basis van het rooster van aftreden is in 2014 één benoeming te verwachten. De heer
Janssen is in 2014 aftredend en niet herbenoembaar vanwege het bereiken van de
maximale termijn op basis van de verordening. Begin 2014 zal de sollicitatieprocedure voor
een nieuw lid starten.

Op 19 maart 2014 zullen de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De uitslag hiervan
kan gevolgen hebben voor de samenstelling van de RKC. Van de gemeenteraadsleden die
in de RKC deelnemen dient één lid van een oppositiepartij te zijn en één lid van een
coalitiepartij.

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 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
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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 accountants¬
controle). De RKC onderzoekt niet integraal, maar toetst op basis van selectief onderzoek.

4. Jaarplan 2014
Artikel 12 van het Reglement van Orde van de RKC (vastgesteld in 2012) regelt dat de RKC
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.

Onderzoeksplan

Conform de Nota van werkwijze heeft de RKC de volgende longlist 2014 opgesteld van
mogelijke onderzoeksonderwerpen:

Longlist 2014
»

Doorlooptijd vergunningen.

»

Effecten samenwerkingsverbanden .

»

Re-integratiebeleid.

»

Armoedebeleid.

»

Doorlooptijd + kwaliteit van raadsvoorstellen.

»

Effecten van het bezuinigingsproces/kerntaken.

»

Digitale dienstverlening.

»

Brieven gemeente met aansprakelijkheidsrisico (brieven die niet ondertekend zijn
door het college of via het college zijn gegaan).

»

Onderzoek kwaliteit beantwoording vragen van burgers.

»

Communicatie van de gemeente naar burgers.

»

A4 (doortrekking snelweg).

Conform art. 9 van de verordening kan de raad de RKC verzoeken om een onderzoek naar
een bepaald onderwerp in te stellen. Voor 2014 zijn door de raad geen verzoeken gedaan.
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Shortlist 2014
De RKC heeft aan de hand van de criteria uit de Nota van Werkwijze uit de longlist
onderstaande shortlist samengesteld:
»

Doorlooptijd vergunningen.

»

Effecten samenwerkingsverbanden .

»

Effecten van het bezuinigingsproces/kerntaken.

»

Brieven gemeente met aansprakelijkheidsrisico (brieven die niet ondertekend zijn
door het college of via het college zijn gegaan).

Na afronding van het reeds lopende onderzoek naar de verkoop van het Oude Stadhuis, zal
in de tweede helft van 2014 gestart worden met een onderzoek naar de effecten van
samenwerkingsverbanden.

Overige activiteiten:

Opvolging eerdere onderzoeken
De RKC zal in de loop van 2014 bij het college nagaan wat is gedaan met de aanbevelingen
uit het onderzoek ontwikkeling en uitvoering van het inkoopbeleid.

Deskundigheidsbevordering en kennisdeling met andere rekenkamers
De RKC 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 RKC
daaraan deelnemen.

Lokale dag van de Rekenkamercommissie
Eind 2014 wil de RKC opnieuw de lokale dag van de Rekenkamercommissie houden. Deze
dag zal benut worden voor het opstellen van het jaarplan 2015 en een terugblik op 2014. 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 RKC is er al een directe
relatie. Echter, de RKC hecht groot belang aan haar relatie met de raad en wil daarom
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aanvullend graag de fractievoorzitters uitnodigen voor een gesprek om ervaringen en
verwachtingen uit te wisselen.

5. Begroting 2014
In de gemeentebegroting 2014 is een budget van C 18.255,- geraamd voor de RKC.
De RKC verwacht dit budget als volgt aan te wenden:

2014

Deskundigheidsbevordering en vergaderkosten

C

755,-

Vergoedingen en reiskosten RKC-leden en secretaris C

7.500,-

Kosten (extern) onderzoek

C

8.500,-

Werving en selectieprocedure

C

1.500,-

Totaal

C

18.255,-

Steenbergen, 4 december 2013.
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