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Inleiding
In 2007 ging de rekenkamercommissie daadwerkelijk van start. De eerste start vond plaats
door het benoemen van de vijf leden in de raadsvergadering van 14 december 2006. De
benoeming van drie externe leden werd in de raadsvergadering van 1 maart 2008 formeel
bevestigd middels het afnemen van de eed of gelofte. De commissie bestaat uit drie externe
leden (de heren Zabel, De Doelder en Van Overveld) en twee leden uit de gemeenteraad van
Terneuzen (de heren Van den Berg en Siersema).
De commissie vergadert in het stadhuis te Terneuzen en wordt bijgestaan door de raadsgriffie
(de heren De Feijter en Leeraert) .

Vergaderfrequentie
De commissie kwam in 2007 een twaalftal keren bijeen in Terneuzen. Daarnaast bezochten
leden van de commissie een congres te Zwijndrecht, een korte cursus te Nieuwegein, een
cursus aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, een bijeenkomst van Zeeuwse rekenkamers
te Hulst, de bijeenkomsten in het kader van een cursus gemeentefinanciën voor raadsleden te
Terneuzen en enige bijeenkomsten met de provinciale rekenkamer en de
rekenkamercommissies van Borsele en Vlissingen over de opzet van een gezamenlijk
onderzoek inzake Zeeland Seaports.
Voorts is een lid van de rekenkamercommissie als waarnemer/contactpersoon aan de
rekeningcommissie toegevoegd.
Incidenteel was er overleg met derden al naargelang het onderwerp dat aan de orde was.

Doelstelling
De commissie stelt zich steeds op het standpunt, dat er geen sprake moet zijn van een
‘afreken’-commissie, maar dat het onderzoek van de rekenkamercommissie moet leiden tot
adviezen en aanbevelingen aan de gemeenteraad die een beter functioneren van de raad
mogelijk maken.
Om zo transparant mogelijk te werken stelde de commissie eerst een Reglement van orde en
een Onderzoeksprotocol vast. Om dat goed te kunnen doen nam de commissie in de startfase
tijd voor kennismaking en oriëntatie. Om zich breed te oriënteren werd aansluiting gezocht bij
de Nederlandse Verening voor Rekenkamers en Rekenkamer-commissies (NVRR) en de
stichting de Lokale Rekenkamer, er werd contact gezocht met andere rekenkamers en de
maatschappelijke en bestuurlijke agenda werd geraadpleegd.

Bij de kennismaking werden vrijwel alle raadsfracties van de gemeenteraad van Terneuzen
betrokken alsmede het college van burgemeester en wethouders.

Onderzoeksplan
In september 2007 werd door de commissie een startdocument gepresenteerd. Daarin werd
toelichting gegeven op de door haar gevolgde werkwijze en de keuze voor een eerste
onderzoeksonderwerp, vastgelegd in een onderzoeksplan. Uit een uitgebreide groslijst werd
gekozen voor een evaluatie van de eerder opgestelde strategische planvisie voor Terneuzen,
Axel en Sas van Gent in het perspectief van de Westerscheldetunnel, samengesteld door
professor Allaert en het NEI.(2000/2001).
Doelstelling daarbij was de planvisie te evalueren op doeltreffendheid en doelmatigheid en
het formuleren van aanbevelingen voor huidig en toekomstig sociaal-economisch beleid.
Bij de probleemstelling is uitgegaan van vragen als: zijn de voorspelde tunneleffecten
uitgekomen, zijn de aanbevolen acties ondernomen, zijn de doelstellingen bereikt, zijn de
sleutelprojecten gerealiseerd, zijn de gekwantificeerde werkgelegenheidseffecten gehaald?
Via dossierstudies, interviews en analyse van de verkregen informatie zouden hierop
antwoorden moeten worden gegeven.
Bij de start van het onderzoek is er vanuit gegaan dat het onderzoek medio maart 2008
afgerond zou kunnen worden. Het plannen van de interviews heeft echter meer tijd gevraagd
dan voorzien, zodat nu verwacht wordt dat het onderzoeksrapportage in mei 2008 aangeboden
kan worden.
Dit onderzoeksplan werd in oktober 2007 aan de gemeenteraad van Terneuzen aangeboden.

Samenwerking
De rekenkamercommissie is zich bewust van haar onafhankelijke positie, maar stelt
samenwerking met anderen op prijs. Zo streeft ze naar goede samenwerking met de
gemeenteraad en zoekt ze contact met andere rekenkamers cq. rekenkamercommissies.
Naast het genoemde onderzoek naar de effecten van de komst van de Westerscheldetunnel is
met de provinciale rekenkamer Zeeland en de rekenkamercommissies van Borsele en
Vlissingen een gezamenlijk vooronderzoek naar het functioneren van Zeeland Seaports
gestart.

Financiën
Een onderzoek brengt uiteraard kosten met zich mee.
In de begroting 2007 van de gemeente Terneuzen is rekening gehouden met € 55.000,00
(zijnde één euro per inwoner).
In 2007 is in totaal € 27.623,00 uitgegeven, zijnde:
Onderzoekskosten
€ 14.607,00
Presentiegelden
€ 2.858,00
Reis- en verblijfskosten
€ 3.235,00
Opleidingskosten
€ 6.214,00
Lidmaatschapskosten
€
607,00
Totaal
€ 27.521,00
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Met name het feit dat de rekenkamercommissie pas in het midden van het jaar met
daadwerkelijk onderzoeksactiviteiten is gestart, heeft ertoe geleid dat de helft van het
beschikbare budget in 2007 onbenut is gebleven

Conclusie
Terugblikkend op 2007 stelt de rekenkamercommissie vast, dat de gemengde samenstelling
geen beletsel is gebleken voor een goede samenwerking en een vlotte voortgang van de
werkzaamheden, dat de samenwerking met de raad en het college als aangenaam wordt
ervaren en dat van de raadsgriffie deskundige ondersteuning wordt ondervonden. Daarnaast
ziet men terug op het vaststellen van een reglement van orde, het formuleren en aanvaarden
van een onderzoeksprotocol, de presentatie van een eerste onderzoeksplan en het leggen van
een aantal contacten die als waardevol worden beschouwd.
Tenslotte merkt de commissie op, dat zij binnen de financiële kaders is gebleven.
De commissie dankt eenieder die een en ander mede heeft mogelijk gemaakt.
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