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Rekenkamercommissie 
Postbus 6   

 4650 AA  STEENBERGEN 

 
  

  

     
aan de leden van het Presidium  

van de gemeente Steenbergen 

      Postbus 6 

        4650 AA  STEENBERGEN 

 
 

uw kenmerk    uw brief van ons kenmerk telefoonnummer  datum 

     BA/2019.04 06-42397237  20 februari 2019  
 

 

Onderwerp: terugkoppeling vragen naar aanleiding van Presidium d.d. 24-01-2019 

  
 

Geachte leden van het Presidium, 

 

Tijdens het overleg met het Presidium d.d. 24 januari 2019 hebben wij onder meer ons 

jaarplan 2019 uitvoerig toegelicht. Daarnaast is gesproken over de kwetsbaarheid van 

de Rekenkamercommissie. Naar aanleiding van deze onderwerpen zijn een aantal 

vragen door u gesteld. Graag geven wij in deze brief daar schriftelijk een reactie op.  

 

1. Nadere uiteenzetting verantwoording budget 2018 

Het beschikbare budget van de Rekenkamercommissie in 2018, is door uw raad ge-

steld op €1 per inwoner van de gemeente Steenbergen. Tijdens het Presidium is ge-

sproken over een nadere verantwoording over de besteding van de middelen in 2018. 

In het jaarplan 2019 is onder de financiële verantwoording (pagina 9) aangegeven dat 

er in totaal € 16.207 is uitgegeven in 2018 (peildatum 19 december 2018). Hieronder 

treft u een nadere verantwoording van het uitgegeven budget van 2018. 

 

Omschrijving Bedrag 

Vergoeding leden Rekenkamercommissie € 10.263 

Extern ondersteuning t.b.v. onderzoek € 2.000 

Cursus/training € 3.230 

Teambuilding/Dag van de Lokale Rekenkamer € 190 

Lidmaatschap NVRR € 360 

Ondersteunende hulpmiddelen € 164 

 € 16.207 

 

2. Kwetsbaarheid Rekenkamercommissie 

Tijdens het Presidium is ook stilgestaan bij het onderwerp de kwetsbaarheid van de 

Rekenkamercommissie. Hierbij is door de Rekenkamercommissie voorgesteld om tij-

delijk extra capaciteit in te zetten. Hierbij is het uitgangspunt voor een periode van één 

jaar. Gelet op het feit dat dit jaar de termijn van één van onze leden afloopt en gelet 

op de persoonlijke situatie is in goed overleg besloten om een nieuw extern lid te wer-

ven. De voorbereidingen voor het werven van een nieuw extern lid lopen voortvarend 

en wij hopen nog voor de zomer een voorstel te kunnen doen voor het voordragen van 

een nieuw extern lid.  
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3. Overheveling resterend budget 2018 

Gelet op het feit dat de kwetsbaarheid van de Rekenkamercommissie aan de orde is 

gekomen, hebben wij een aantal mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Hieruit is door de 

Rekenkamercommissie de voorkeur uitgesproken om tijdelijk extra externe onder-

steuning in te zetten. Zoals eerder aangegeven hadden wij voorgesteld om het reste-

rend budget van 2018 over te hevelen naar 2019. Echter, is gebleken dat na het op-

maken van de eindrekening over 2018, de omvang van het resterende budgetbedrag 

te gering (+/- € 2.000) is om over te hevelen. Vanwege de minimale omvang hebben 

wij besloten om de kosten voor extra capaciteit te dekken uit het reguliere budget voor 

2019. Wij verwachten dat dit budget toereikend is hiervoor. 

 

In het verlengde hiervan willen wij verder afspraken maken met uw raad ten aanzien 

van het eventueel resterend budget per jaar. De Rekenkamercommissie wil voorstel-

len om het resterend budget per jaar tot een maximum percentage van het totaalbud-

get over te hevelen naar het volgende jaar. Hiervoor zijn wij voornemens om te zijner 

tijd een voorstel te doen voor het wijzigen van de huidige Verordening Rekenkamer-

commissie gemeente Steenbergen.  

 

4. Contact met de gemeenteraad 

Tijdens het Presidium is verder gesproken over de mogelijkheid om de verslagen van 

de Rekenkamercommissie beschikbaar te stellen/ter inzage te leggen aan de ge-

meenteraad. Als Rekenkamercommissie hebben wij uitvoerig stil gestaan bij dit ver-

zoek. Om het contact met de gemeenteraad optimaal te houden stellen wij voor om in 

plaats van de verslagen beschikbaar te stellen, vier keer per jaar, met een afvaardi-

ging van de gemeenteraad, informeel bij elkaar te komen. Tijdens dit samenzijn kun-

nen wij vanuit de Rekenkamercommissie inzicht geven in de stand van zaken met be-

trekking tot het proces van lopende onderzoeken. Daarnaast trachten we hiermee een 

beter beeld te geven over het functioneren van de Rekenkamercommissie als instru-

ment van de gemeenteraad. Eveneens bestaat de mogelijkheid om tijdens dit samen-

zijn vragen te stellen aan de Rekenkamercommissie. 

  

5. Wijziging verordening Rekenkamercommissie gemeente Steenbergen 

Tot slot hebben we ook stil gestaan bij het voornemen om vanuit de Rekenkamer-

commissie een voorstel te doen voor het wijzigen van een aantal documenten. Denk 

hierbij aan de verordening Rekenkamercommissie gemeente Steenbergen, maar ook 

de Nota van Werkwijze en het Regelement van Orde Rekenkamercommissie gemeen-

te Steenbergen. Wij beogen met deze wijzigingen een efficiencyslag te bewerkstelli-

gen. Daarnaast willen wij een aantal elementen in de documenten up-to-date maken 

zodat het voldoet aan de praktijk, maar ook aan een vernieuwde toekomstbestendige 

werkwijze/functioneren van de Rekenkamercommissie.  

  

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen, 

 

                      

mr. B. Acer    dr. J.J.M. Coppens 

Secretaris    Voorzitter 


