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1. Voorwoord  

 

Op basis van het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie1 stellen wij als Rekenkamercommissie 

(hierna: RKC) jaarlijks een jaarverslag en jaarplan op. Beide documenten worden ter kennisneming aangeboden 

aan de gemeenteraad. In dit document kijken we terug naar het jaar 2022 (de verantwoording) en vooruit naar 

het jaar 2023 (planning). 

 

In 2022 hebben we het door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) 

geïnitieerde Doe-mee-onderzoek: Wob-verzoeken, behandeld in de gemeenteraad. De RKC hecht veel waarde 

aan de opvolging van haar aanbevelingen, zoals die staan opgetekend in haar onderzoeksrapporten. De gemeen-

teraad hebben we hierover geïnformeerd door middel van een Rekenkamercommissiebrief. Het eindrapport van 

het onderzoek: Privacy en Informatiebeveiliging is aangeboden aan en behandeld in de gemeenteraad. Verder 

stond 2022 in het teken van het onderzoek naar het Coronasteunfonds en het NVRR Doe mee onderzoek naar 

de ondersteuning van de volksvertegenwoordigers. 

 

Bovendien hebben we in 2022 te maken gehad met de wijziging in de samenstelling van de gemeenteraad, maar 

ook in de Rekenkamercommissie. We hebben twee nieuwe raadsleden mogen verwelkomen. In verband met het 

ontstaan van twee vacatures (voorzitter en extern lid) hebben we ook door middel van werving en selectie twee 

nieuwe leden gevonden. Hiermee is de Rekenkamercommissie weer op volle sterkte.  

 

In 2023 is het voornemen het eindrapport van het onderzoek naar het Coronasteunfonds aan te bieden aan de 

gemeenteraad. Daarnaast willen we ook het eindrapport van het Doe mee onderzoek aanbieden.  

 

Tot slot spreekt de RKC graag haar dank uit aan de Griffie, de ambtelijke organisatie en de externe mensen, die 

op verschillende onderdelen hun medewerking verleend hebben aan de werkzaamheden van de RKC.  

 

 

dr. J.J.M. Coppens  

Voorzitter  

 

December 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Artikel 12 en 13, vastgesteld in 2012. 
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2. De Rekenkamercommissie  

  
2.1 Wat is een Rekenkamercommissie? 

Een veel gehoorde misvatting is dat de RKC zich uitsluitend bezighoudt met het analyseren van cijfers. De RKC 

kijkt verder dan alleen de cijfers. Het merendeel van de onderzoeken bestaat zelfs uit kwalitatief onderzoek. 

Hierbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar het functioneren van het gemeentebestuur. De financiële middelen 

kunnen hierbij aan de orde komen, maar dit is geen noodzaak. De RKC is een belangrijk instrument voor de 

controletaak van de gemeenteraad. De RKC oordeelt over het handelen van het gemeentebestuur. De RKC on-

derzoekt en rapporteert de resultaten hiervan aan de gemeenteraad. De RKC beslist zelf over haar onderzoeks-

programma, maar luistert daarbij naar de wensen van de gemeenteraad. Het werk van de RKC kenmerkt zich 

door objectiviteit en onafhankelijkheid. Hiermee bedoelen we onpartijdig en niet vooringenomen. De RKC werkt 

primair voor de gemeenteraad, maar niet in opdracht van de gemeenteraad. De RKC werkt onafhankelijk zowel 

ten opzichte van gemeenteraad, college van burgemeester & wethouders en ambtelijke organisatie als ten op-

zichte van inwoners, bedrijven en instellingen. 

 

2.2 Doelstelling  

De RKC wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan de 

kwaliteit van bestuur en organisatie van de gemeente 

Steenbergen. De RKC onderzoekt onderdelen van het ge-

meentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie. Daar-

bij richt de RKC zich op de aspecten doeltreffendheid, 

doelmatigheid, rechtmatigheid en bedrijfsvoering. De re-

sultaten van onderzoeken zijn een ondersteuning voor de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeente-

raad. Daarnaast draagt de RKC bij aan de publieke verant-

woordingstaak van de gemeente door het openbaar ma-

ken van haar rapporten. Onderzoeksrapporten zijn hier-

bij haar belangrijkste producten. Gemiddeld worden per 

jaar twee onderzoeken uitgevoerd en aangeboden aan 

de gemeenteraad.  

 

2.3 Samenstelling RKC  

De Verordening op de rekenkamerfunctie Steenbergen 2021 regelt dat de RKC bestaat uit zes leden. De onder-

steuning wordt verzorgd door de secretaris. Daarbij benoemt de gemeenteraad twee leden uit haar midden en 

vier externe leden. De RKC was in 2022 als volgt samengesteld:  

 

De heer J.J.M. (John) Coppens  lid (extern) voorzitter – van 15 december 2016 tot 15 december 2022  

De heer B. (Bülent) Acer    lid (extern) en secretaris – vanaf 1 april 2016  

De heer J. (Jeroen) Havermans lid (extern) – van 27 juni 2019 tot 1 november 2022  

De heer M.L.H. (Mike) Ridderhof lid (extern) – vanaf 1 januari 2023 

Mevrouw. E. (Evelien) de Neve lid (extern) – vanaf 19 december 2019 

Mevrouw L.M.A. (Larissa) Theuns lid (extern) – vanaf 1 januari 2023 

De heer R. (Roel) Geers  raadslid, lid vanaf 12 april 2022 

De heer M. (Michel) Lambers raadslid, lid vanaf 12 april 2022 
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3. Terugblik 2022  

  
3.1 Samenstelling RKC  

In 2022 hebben de gemeenteraadverkiezingen plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad 

twee raadsleden benoemd uit haar midden. Verder liep de zittingstermijn van de voorzitter en secretaris af. Ook 

heeft een extern lid zijn lidmaatschap beëindigd. De zittingsperiode van de secretaris is verlengd. In verband met 

de twee vacatures heeft de werving en selectie van nieuwe externe leden plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd 

in het voordragen twee nieuwe kandidaten. De nieuwe kandidaten zijn benoemd in de besluitvormende raads-

vergadering van 15 december 2022. Hiermee is de RKC weer op volle sterkte. Binnen de RKC wordt de rol van 

voorzitter per 15 december 2022 tijdelijk ingevuld door een bestaand extern lid.  

 

3.2 RKC onderzoeken in 2022 

Het eindrapport van het RKC-onderzoek Privacy en Informatiebeveiliging in de gemeente Steenbergen is in het 

eerste kwartaal van 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Het eindrapport is behandeld tijdens de besluit-

vormende raadsvergadering van 30 juni 2022.  

 

Zoals eerder aangegeven heeft de RKC deelgenomen aan het Doe-mee-onderzoek van de NVRR. Het onderwerp 

van 2021 was De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In opdracht van de NVRR is het onderzoek 

uitgevoerd door het bureau Pro Facto. Met dit onderzoek is onderzocht: 

a. Hoe decentrale overheden vorm geven aan de afhandeling van Wob-verzoeken en hoeverre dit rechtmatig 

gebeurt; 

b. Hoe hierover verantwoording wordt afgelegd aan volksvertegenwoordiging en samenleving; 

c. Hoe actieve openbaarmaking is geregeld en;  

d. Hoe dat zich verhoudt tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen? 

 

Het onderzoeksrapport is door middel van een Rekenkamercommissiebrief in het eerste kwartaal van 2022 aan-

geboden aan de gemeenteraad. De Rekenkamercommissiebrief is als ingekomen stuk behandeld tijdens de oor-

deelvormende raadsvergadering van 9 mei 2022. Op verzoek van de gemeenteraad is het onderzoeksrapport 

behandeld tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 7 juni 2022.  

 

3.3 Opvolging eerdere onderzoeken  

De RKC vind het belangrijk dat aanbevelingen uit eerder uitgevoerde onderzoeken worden overgenomen en uit-

gevoerd. De RKC heeft afgesproken dat de aanbevelingen uit onderzoeken een vast onderdeel vormen van de 

jaarrekening. Dit betekent dat in de jaarrekening 2022 richting de gemeenteraad gerapporteerd wordt wat er is 

gedaan met de aanbevelingen uit eerder onderzoeken. Daarnaast is het belangrijk om de aanbevelingen te bor-

gen in de Planning & Control-cyclus. Hiervoor hebben wij alle aanbevelingen van de onderzoeken sinds 2016 

geïnventariseerd en aangeboden aan de concerncontroller en de directeur Bedrijfsvoering. Door middel van een 

Rekenkamercommissiebrief hebben we de resultaten van dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2022 gedeeld 

met de gemeenteraad. De Rekenkamercommissiebrief is als ingekomen stuk behandeld tijdens de oordeelsvor-

mende raadsvergadering van 9 mei 2022. Op verzoek van de gemeenteraad is de Rekenkamercommissiebrief 

behandeld tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 7 juni 2022. 

 

3.4 Overleg met de burgemeester, managementteam, Griffie en fractievoorzitters (Presidium) 

Jaarlijks vindt overleg plaats met de burgemeester. Het doel van dit overleg is om zaken te bespreken waarmee 

de RKC bezig is en om gedachten en ideeën uit te wisselen. Dit gesprek vond plaats op 8 juni 2022. Tijdens dit 

gesprek is uitvoerig gesproken over het onderzoeksvoorstel van het huidige onderzoek naar het Coronasteun-

fonds.  
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Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden is vertrouwen en een goede samenwerking tussen de ambtelijke 

organisatie en RKC noodzakelijk. Vanuit de ambtelijke organisatie is de concerncontroller in de praktijk het aan-

spreekpunt van de RKC. Deze werkwijze wordt als positief en constructief ervaren door de RKC. Daarnaast mer-

ken we dat het efficiënt en effectief werkt. De concerncontroller zien we dan ook als een essentiële “linking pin” 

naar de ambtelijke organisatie. Op 10 februari 2022 heeft een gesprek plaatsgevonden met de concerncontroller. 

Tijdens dit overleg hebben we gesproken over:  

- het onderzoek Privacy en Informatiebeveiliging in de gemeente Steenber-

gen;  

- de Rekenkamercommissiebrief NVRR Doe mee onderzoek Wob; 

- de Rekenkamercommissiebrief onderzoek status van de aanbevelingen van 

de RKC; 

- het onderzoek naar het Coronasteunfonds.  

 

Met betrekking tot het onderzoek Coronasteunfonds heeft op 31 maart 2022 een startgesprek plaatsgevonden 

met de verantwoordelijke portefeuillehouder, gemeentesecretaris en concerncontroller.  

 

De ondersteuning van de Griffie is ook zeer belangrijk voor de RKC. De Griffie helpt en ondersteunt waar nodig. 

Daarnaast zorgt de Griffie onder meer voor tijdige informatie en vormt een brugfunctie richting de gemeente-

raad en het Presidium. Hier is de RKC heel blij en tevreden mee. Er hebben twee gesprekken plaatsgevonden 

met de Griffie. 

 

In 2022 heeft helaas geen informeel overleg plaatsgevonden met het Presidium. In verband met de installatie 

van de nieuwe gemeenteraad hebben we een bijdrage geleverd aan het inwerkprogramma. Dit heeft plaatsge-

vonden op 5 april 2022 door middel van een presentatie over de RKC. Aan de hand van stellingen zijn we ook in 

gesprek gegaan met de raadsleden. Het was al met al een zinvol en interessant gesprek waarmee we hopelijk 

inzicht hebben gegeven in het werk en het functioneren van de RKC. 

 

3.5 Wet versterking decentrale rekenkamers 

Op 27 september 2022 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel: Wet versterking decentrale rekenkamers als 

hamerstuk afgedaan. Op basis van deze wet zijn gemeenten en provincies verplicht een rekenkamer in te stellen. 

Daarnaast worden enkele onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamers uitgebreid. Raadsleden mogen geen 

lid zijn van de RKC. De wet treed in werking met ingang van 1 januari 2023. Wij hebben de gemeenteraad per 

brief hierover geïnformeerd op 4 oktober 2022. 

 

3.6 Lokale Dag van de Rekenkamercommissie 

Op 25 november heeft de Lokale Dag van de RKC plaatsgevonden. Deze dag is benut om terug te blikken op 2022 

en te kijken naar leer- en/of ontwikkelpunten voor (het functioneren van) de RKC. Verder zijn tijdens deze dag 

de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:  

a. kennismaking met de nieuwe externe leden; 

b. het onderzoeksrapport Coronasteunfonds in de gemeente Steenbergen; 

c. het NVRR Doe mee onderzoek Ondersteuning van Volksvertegenwoordigers;  

d. Het jaarverslag 2022/jaarplan 2023 en het onderzoeksprogramma 2023. 

 

3.7 Deskundigheidsbevordering en kennisdeling 

De RKC vindt het belangrijk om kennis en ideeën op te doen en ervaringen met andere rekenkamers te delen. 

Sinds 2016 is de RKC lid van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). 

Voor 2021 zouden twee leden vanuit de RKC deelnemen aan de cursus Rekenkameronderzoek, een programma 
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van de Erasmus Universiteit Rotterdam en NVRR. Helaas is deze cursus om moverende redenen meerdere malen 

niet doorgegaan. Verwachting is dat de cursus gaat plaatsvinden in 2023.  
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4. Het programma voor 2023  

  

4.1 Onderzoeksplan  

Het onderzoeksplan geeft weer welk onderwerp de RKC gaat onderzoeken, waarom en hoe het onderzoek plaats-

vindt. De selectie van onderwerpen gebeurt aan de hand van een aantal selectiecriteria die zijn opgesteld en 

terug te vinden zijn in de Nota van Werkwijze. Deze criteria zijn:  

• Bestaand beleid en/of door het bestuur uitgevoerde en/of 

vastgestelde besluiten  

• Maatschappelijk en/of bestuurlijk belang  

• Bruikbaarheid aanbevelingen/resultaten  

• Toekomstgericht  

• Financieel substantieel belang  

• Portefeuilleverdeling/spreiding ambtelijke organisatieon-

derdelen  

• Risicoanalyse, hoog risicoprofiel  

• Geen relatie met andere onderzoeken  

• Relatie inspanning/resultaat 

 

Zoals in de Nota van Werkwijze staat, maakt de RKC een onafhankelijke keuze voor onderzoeksonderwerpen. Op 

grond van artikel 8 van de Verordening op de rekenkamerfunctie Steenbergen 2021, kan de gemeenteraad een 

suggestie aan de RKC doen voor verrichten van een onderzoek. Jaarlijks bepaalt de RKC het onderzoeksonder-

werp voor het komende jaar. Voorafgaand aan het bepalen van onderzoeksonderwerpen wordt het Presidium 

in de gelegenheid gesteld om onderwerpen aan te dragen. In oktober 2022 hebben we het Presidium hierover 

schriftelijk geïnformeerd. Verwachting is dat we in januari 2023 een informeel overleg hebben met het Presidium 

waarbij we onderzoeksonderwerpen en -suggesties gaan bespreken.  

  

4.2 Onderzoeksonderwerpen 

De RKC verzamelt voor het bepalen van het onderzoekprogramma onderzoeksonderwerpen. Hierbij wordt ook 

gebruik gemaakt van de top-5 onderwerpen van 2021: 

a. Gezondheid, Levensstijl, WMO  

b. Vrijetijdseconomie; effect voor de gemeente 

c. Economie; Duurzaamheidspark  

d. Privacy en informatiebeveiliging (afgerond) 

e. Coronasteunfonds (lopend – afrondende fase) 

 

Verder hebben we tijdens de Lokale Dag van de RKC gesproken over het onderwerp Samenwerkingsverbanden. 

Hierbij kan gedacht worden aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst en Equalit. Dit onderwerp wordt betrokken 

bij het inventariseren en bepalen van het nieuw onderzoeksonderwerp voor 2023.   

 

Op basis van de criteria in de Nota van Werkwijze en een integrale afweging en beoordeling wordt voor 2023 het 

onderzoeksonderwerp bepaald. Voorafgaand aan het bepalen van het onderzoeksonderwerp zal er een infor-

meel overleg plaatsvinden met de fractievoorzitters.  

 

De RKC werkt per onderzoek een voorstel uit. In dit voorstel geven we inzicht in de opzet en fasering van het 

onderzoek. Aan de hand van het onderzoeksvoorstel wordt verder inzicht gegeven richting de gemeenteraad, 

het college van burgemeester & wethouders en de ambtelijke organisatie over de verwachtingen over het on-

derzoek. Het streven is om het onderzoeksvoorstel in het eerste kwartaal van 2023 aan te bieden aan de ge-

meenteraad en het college van burgemeester en wethouders. 
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4.3 Onderzoeksvormen 

De meeste mensen denken bij rekenkameronderzoek alleen aan onderzoek dat achteraf gedaan wordt, nadat 

een project, programma of beleid is uitgevoerd. Maar evalueren is op meerdere momenten in de beleidsvorming 

interessant. Er kan zowel vooraf, tijdens of na invoering van beleid geëvalueerd worden. 

 

Ex ante  

Ex ante onderzoek vindt plaats voorafgaand aan de invoering van beleid of maatregel. Deze vorm van onderzoek 

speelt een rol bij de totstandkoming van beleid en geeft raadsleden inzicht in de keuzes die gemaakt kunnen 

worden. Door het van tevoren afwegen van beleidsalternatieven kunnen vragen beantwoord worden over bij-

voorbeeld het verwachte doelbereik en de daarmee gepaard gaande kosten (en opbrengsten). Ex ante onderzoek 

is interessant omdat het als input kan dienen voor beslissingen over het in te voeren beleid. 

 

Ex durante 

Ex durante onderzoek vindt plaats tijdens de uitvoering van het beleid, project of programma. Deze vorm van 

onderzoek wordt gedaan als er behoefte is aan tussentijds inzicht in de voortgang van een project, activiteit of 

beleidsprogramma. Zo kan tijdig waar nodig bijgestuurd worden. Het onderzoek kijkt naar de effecten van een 

beleid tot nu toe. Goede instrumenten voor een tussentijdse evaluatie zijn monitoring en benchmarking. 

 

Ex post 

Ex post evaluatie is de meest bekende vorm van rekenkameronderzoek. Het is logisch te kiezen voor ex post 

evaluatieonderzoek, wanneer men achteraf wil weten of bijvoorbeeld de doelmatigheid, doeltreffendheid of le-

gitimiteit van bijvoorbeeld beleid behaald of bereikt is. Het gaat hierbij vaak om de kwaliteit van het beleid die 

gemeten wordt op basis van een aantal criteria. Door het verzamelen en analyseren van gegevens (vaak op basis 

van wetenschappelijke methoden) kan de gemeenteraad tot een oordeel komen over de doelmatigheid en doel-

treffendheid van het gemeentelijk beleid. 

 

De RKC streeft ernaar om elke vorm van onderzoek in te zetten.  

 

4.4 Overlegvormen  

De RKC hecht veel waarde aan het onderhouden van haar relatie met de gemeenteraad, de burgemeester, Grif-

fier en  de ambtelijke organisatie. Deze overlegvormen krijgen ook in 2023 een vervolg. Tijdens ons overleg met 

de concerncontroller spreken we over ervaringen, ideeën en verwachtingen over de rol en functioneren van de 

RKC. Verder zijn we van plan om een gesprek in te plannen met de gemeentesecretaris en de concerncontroller.  

 

De intentie is dat we in het eerste kwartaal van 2023 een informeel overleg beleggen met het Presidium. Tijdens 

dit overleg wordt, naast suggesties voor het nieuw onderzoeksonderwerp, het Presidium geïnformeerd over het 

jaarverslag 2022/jaarplan 2023. Daarnaast willen we in het eerste kwartaal een overleg met de burgemeester 

inplannen. Tijdens dit overleg staat de kennismaking met de nieuwe leden op de agenda. Verder nemen we het 

jaarverslag2022/jaarplan 2023 door.  

 

4.5 Deskundigheidsbevordering en kennisdeling 

Zoals hiervoor al in § 3.7 is aangegeven, vindt de RKC het belangrijk om kennis en ideeën op te doen en ervaringen 

met andere rekenkamers te delen. In het kader van het doen van onderzoek leggen wij als RKC contact met 

andere RKC’s in de regio. Doel hiervan is om te kijken of er vanuit onderzoeksoogpunt mogelijkheden zijn om 

deel te nemen aan onderzoeken. Achterliggende gedachte is enerzijds kostenefficiency vanwege het collectief 

inkopen van een dienst vanuit een onderzoeksbureau. Anderzijds is het belangrijk om kennis en ervaring te delen 

en op te doen met betrekking tot andere onderzoeksonderwerpen of systematiek van het doen van onderzoek.  
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In 2023 wordt, daar waar mogelijk en het budget het toelaat, deelgenomen aan relevante bijeenkomsten/cur-

sussen die de NVRR organiseert. Daarnaast maakt de RKC weer optimaal gebruik van de kennis en expertise via 

het kennisnetwerk van de NVRR. In 2023 gaan twee externe leden deelnemen aan de cursus Rekenkameronder-

zoek van de Erasmus Universiteit van Rotterdam. 

 

4.6 Lunchleersessie 

In 2023 is de RKC van plan om een lunchleersessie te organiseren voor de medewerkers van de gemeente Steen-

bergen. In afstemming en samenspraak met de concerncontroller wordt het programma ontwikkeld. In eerste 

instantie denkt de RKC aan het delen van ervaringen met betrekking tot het onderzoek Coronasteunfonds. Daar-

naast is de RKC van plan om een artikel te schrijven over de RKC. Dit artikel kan dan gedeeld worden op intranet 

of in een nieuwsbrief wat bestemd is voor de ambtelijke organisatie. Tot slot zijn we van plan om afgeronde 

onderzoeken onder begeleiding van de concerncontroller te evalueren met de ambtelijke organisatie. Op deze 

manier zijn we ervan overtuigd dat de aanbevelingen uit een onderzoek op een meer integrale en structurele 

manier gebord worden. 

 

4.7 Wet versterking decentrale rekenkamers 

In samenspraak met de Griffie wordt bekeken wat dit betekent voor de gemeente Steenbergen. Het jaar 2023 is 

een overgangsjaar. Verwachting is dat de verordening wordt aangepast. Vanzelfsprekend informeren wij de ge-

meenteraad en het college van burgemeester en wethouders hierover. In het verlengde hiervan gaan wij ook de 

overige RKC-documenten actualiseren:  

- het Reglement van Orde Rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen en  

- de Nota van Werkwijze van de Rekenkamercommissie. 

 

De formele documenten worden in 2023 in concept aangepast en ter advisering voorgelegd aan de Griffie. Plan-

ning is om in het derde kwartaal van 2023 de aanpassingen definitief te maken door middel van een voorstel aan 

het Presidium. Vanzelfsprekend gaan we hierover in gesprek met het Presidium.  

 

Tot slot staat vast dat met de nieuwe wet raadsleden vanaf 2023 niet langer deel uit maken van een rekenkamer. 

Hiervoor kijken we in overleg met de Griffie of we bijvoorbeeld 1 keer per kwartaal een informele ontmoeting 

kunnen organiseren, waardoor we toch het contact en de verbinding met de raad blijven behouden.  
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5. Financiën  

  

5.1 Financieel beeld 

In de tabel hieronder is te zien hoe het financieel beeld voor 2022 en 2023 eruit ziet:  

 

2022 2022 2023

Begroot Realisatie Begroot

Saldo 31.950€              31.950€              31.950€              

vergaderingen 10.000€              10.717€              11.000€              

onderzoek 18.000€              12.000€              16.000€              

teambuilding 500€                   249€                   400€                   

scholing & kennisdeling 3.000€                395€                   4.500€                

Totaal uitgaven 31.500€              23.361€              31.900€              

Resultaat 450€                   8.589€                50€                       
 

De uitgaven van de RKC (peildatum 20 december 

2022) zijn in bovenstaande tabel nader gespecifi-

ceerd. De declaraties voor de maand december 2022 

zijn nog niet verwerkt in de bovenstaande tabel en ko-

men nog ten laste van het budget 2022. We verwach-

ten hiermee dat de uitgaven binnen het budget blij-

ven. Verder zijn er ook weinig tot geen kosten ge-

maakt voor training en opleiding. Dit had te maken 

met het feit dat trainingen meerdere malen zijn uit-

gesteld.  

 

De raming van de kosten zijn berekend op basis van de bedragen in de Verordening op de rekenkamerfunctie 

Steenbergen. Hierbij is rekening gehouden met vergaderingen van de RKC zelf. Daarnaast is rekening gehouden 

met de informele overleggen met de fractievoorzitters en de overleggen met de ambtelijke organisatie. Afgerond 

komt de raming hierbij uit op € 11.000. Daarnaast is rekening gehouden met de kosten voor de cursus voor de 

twee externe leden in 2023. Met betrekking tot teambuilding zijn de kosten geraamd op € 400. Dit betekent dat 

er voor het uitvoeren van onderzoek € 16.000 beschikbaar is. 


