Jaarverslag en financiële verantwoording 2008 Rekenkamercommissie gemeente
Terneuzen
1. Inleiding
In overeenstemming met ons Reglement van Orde bieden wij U hierbij ons jaarverslag en de
financiële verantwoording over 2008 aan.
De Rekenkamercommissie Terneuzen bestond in 2008 uit drie externe leden, de heren De
Doelder, Van Overveld en Zabel (voorzitter), en twee raadsleden, de heren Van den Berg en
Siersema.
De commissie vergaderde in het stadhuis van Terneuzen en werd bijgestaan door de
raadsgriffiemedewerkers, de heren De Feijter (tot en met augustus) en Leeraert en mevrouw
Verlinde-De Knikker (vanaf oktober). De heer De Feijter is in juni 2008 hoofd geworden van
de nieuwe Afdeling Vergunningen en Handhaving. Wij bedanken hem nogmaals voor zijn
inspirerende inbreng en wensen hem succes in zijn nieuwe functie.
2. Activiteiten
De Rekenkamercommissie vergaderde achtmaal in 2008, hield drie interviews in de maanden
februari en maart in het kader van de evaluatie van de strategische planvisies en een vijftal
werkvergaderingen in verband met deze evaluatie en een tweetal werkvergaderingen in
verband met de start van het onderzoek wijkbeheer.
Een lid van de Rekenkamercommissie nam deel aan de vergaderingen van de Rekeningcommissie van de gemeente Terneuzen.
Leden van de Rekenkamercommissie bezochten raadsinformatiebijeenkomsten en raadscommissievergaderingen in verband met de detailhandels structuurvisie, de bestuursstructuur
van Zeeland Seaports, het DHV-rapport, de presentatie van het vooronderzoek Zeeuwse
Havens en de presentatie van het onderzoek Evaluatie strategische planvisies.
Leden van de Rekenkamercommissie bezochten in mei het NVRR congres (Nederlandse
Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) in Ede en in oktober De Lokale
Rekenkamerdag in Utrecht en de Zeeuwse Rekenkamerdag in Tholen.
Leden van de commissie volgden in oktober een maatwerkcursus Praktisch computergebruik
van NHI Opleidingen in Terneuzen.
De voorzitter nam deel aan de vergaderingen van de klankbordgroep Vooronderzoek Zeeuwse
Havens en bezocht een tweetal bijeenkomsten van het Ontwerpteam Terneuzen van het
Ontwerplab Krimp Zeeland.
Samen met de Rekenkamer Zeeland en de Rekenkamercommissies van Borsele en Vlissingen
presenteerden wij in juni het Vooronderzoek Zeeuwse Havens.
In november presenteerden wij het onderzoek Evaluatie strategische planvisies Terneuzen,
Axel en Sas van Gent (2000-2001), in het perspectief van de Westerscheldetunnel.
Ook zijn wij in november begonnen met het nieuwe onderzoek wijkbeheer.
In december kwamen de voorzitters van de Rekenkamercommissies van Hulst, Terneuzen en
Sluis bijeen om te praten over samenwerking, als vervolg op de Zeeuwse Rekenkamerdag in
Tholen.
3.Onderzoeken 2008
Evaluatie strategische planvisies Terneuzen, Axel en Sas van Gent (2000-2001), in het
perspectief van de Westerscheldetunnel.
Bij brief van 2 oktober 2007 hebben wij het Onderzoeksplan evaluatie strategische planvisies
aan U gepresenteerd. Van september 2007 tot en met juni 2008 heeft de Rekenkamercommissie het onderzoek in eigen beheer uitgevoerd.
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Bij brief van 24 november 2008 heeft de Rekenkamercommissie het onderzoeksrapport,
inclusief de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders en het nawoord van
de Rekenkamercommissie, aan de gemeenteraad van Terneuzen kunnen aanbieden. Op 4
december 2008 is het onderzoeksrapport door de Rekenkamercommissie aan de raadscommissie Bestuur en Middelen gepresenteerd. Op 19 februari 2009 is het onderzoeksrapport
met de aanbevelingen verder besproken in de raadscommissie Bestuur en Middelen.
Vooronderzoek Zeeuwse Havens.
Bij brief van 21 november 2007 deelden wij U mee deel te gaan nemen aan een gezamenlijk
vooronderzoek van de Rekenkamer Zeeland en de Rekenkamercommissies van de gemeenten
Borsele en Vlissingen, de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports,
naar het gevoerde beleid van Zeeland Seaports in de periode 1996 tot 2007.
Bij brief van 26 juni 2008 hebben wij het rapport Vooronderzoek Zeeuwse havens aan U aangeboden. Op 28 augustus heeft de Rekenkamercommissie het rapport gepresenteerd aan de
raadscommissie Bestuur en Middelen. Vervolgens is het rapport ter kennisneming geplaatst
op de lijst van ingekomen stukken van de vergadering van de gemeenteraad van Terneuzen
van 11 september 2008.
In goed overleg zijn de Rekenkamer Zeeland en de Rekenkamercommissies van Borsele,
Terneuzen en Vlissingen overeengekomen dat de Rekenkamer Zeeland alleen als opdrachtgever zal fungeren voor het laten opstellen van een handreiking verzelfstandiging Zeeland
Seaports ten behoeve van de besluitvorming daarover door Provinciale Staten van Zeeland in
de tweede helft van 2009. Voor geringe financiële bijdragen worden de drie Rekenkamercommissies door de Rekenkamer Zeeland in de gelegenheid gesteld om deze handreiking ook
aan te bieden aan de gemeenteraden van Borsele, Terneuzen en Vlissingen als mogelijk
toetsingskader bij hun eigen besluitvorming over de verzelfstandiging van Zeeland Seaports.
Inmiddels is deze handreiking beschikbaar en bij brief van 12 maart 2009 ook aangeboden
aan de gemeenteraad van Terneuzen.
Onderzoek wijkbeheer.
Bij brief van 2 december 2008 deelden wij U mee in november 2008 begonnen te zijn met het
onderzoek wijkbeheer. In het bij deze brief gevoegde onderzoeksvoorstel staat vermeld dat de
doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in vormgeving en functioneren
van het wijkbeheer, zodat gericht aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de toekomst van
de inrichting van het bestuur van wijken en kernen in de gemeente Terneuzen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau voor Project- en Procesmanagement Beleidsonderzoek V3-AP uit Wolphaartsdijk, in nauwe samenwerking met de Rekenkamercommissie
Terneuzen. Op 15 januari 2009 is deze aanbiedingsbrief besproken in de raadscommissie
Bestuur en Middelen. Wij hopen de onderzoeksresultaten in september 2009 aan U te kunnen
presenteren.
4.Samenwerking
De Zeeuwse Rekenkamerdag op 24 oktober j.l. stond in het teken van samenwerking in
Zeeland op rekenkamergebied en van de evaluatie van de Zeeuwse rekenkamercommissies
door middel van een enquête van de Rekenkamer Zeeland.
De ervaringen, die wij hebben opgedaan bij het gezamenlijke Vooronderzoek Zeeuwse
havens, waren aanvullend, leerzaam, inspirerend en efficiënt.
Naar aanleiding van de contacten tijdens de Zeeuwse Rekenkamerdag zijn de drie voorzitters
van de rekenkamercommissies van Hulst, Terneuzen en Sluis in december in gesprek gegaan
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over samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling en eventueel gezamenlijke
Zeeuws-Vlaamse rekenkameronderzoeken.
Eveneens naar aanleiding van de Zeeuwse Rekenkamerdag heeft de Rekenkamer Zeeland op
haar website een verwijzing opgenomen naar de tien gemeentelijke rekenkamercommissies in
Zeeland.
5.Financiële verantwoording over 2008
In de begroting 2008 van de gemeente Terneuzen was rekening gehouden met een budget
voor de rekenkamercommissie van € 55.000,-. Op grond van onze eigen gegevens en de
gegevens van de afdeling Financiën van de gemeente Terneuzen komt de Rekenkamercommissie tot de volgende financiële verantwoording over 2008.
In 2008 is aan de volgende zaken in totaal uitgegeven € 25.566,- :
- werkzaamheden en onderzoeken, waarvan
€ 17.255,282 uren Rekenkamercommissie aan € 40,- per uur is € 11.280,deel onderzoek wijkbeheer (van in totaal € 14.110,-) € 5.975,- presentiegelden
€ 2.736,- reis- en verblijfskosten
€ 3.330,- lidmaatschap, contactdagen en cursus
€ 1.755,- diversen
€ 490,6. Conclusies
Het onderzoek Evaluatie strategische planvisies is verricht in eigen beheer.Dit is goedkoper
geweest dan wanneer het onderzoek was uitbesteed. Door de Rekenkamercommissie zijn hier
in 2008 ruim 160 uren aan besteed, de uren van de griffie niet meegerekend. In 2008 zijn aan
het Vooronderzoek Zeeuwse Havens 25 uren besteed en aan het onderzoek wijkbeheer 20
uren. Aan werkvergaderingen en andere rekenkamerzaken zijn 75 uren besteed.
Het zelf verrichte onderzoek Evaluatie strategische planvisies is een goede en interessante
leerschool geweest voor de Rekenkamercommissieleden en de griffie. De consequentie was
wel dat het onderzoek zich over een langere periode heeft uitgestrekt, dan voorzien was. De
leden van de Rekenkamercommissie vervullen deze functie in deeltijd, net als raadsleden.
Derhalve wordt meer gekozen voor samenwerking met anderen, zoals nu gebeurt met het
onderzoek wijkbeheer, en zoals vorig jaar reeds is gebeurd met het Vooronderzoek Zeeuwse
Havens en onlangs als vervolg daarop met de Handreiking verzelfstandiging Zeeland
Seaports.
Met de Rekenkamercommissies van Hulst en Sluis zijn we in overleg om na te gaan hoe wij
kunnen samenwerken en welke onderwerpen zich lenen voor een gezamenlijk ZeeuwsVlaams rekenkameronderzoek.
Ook bestaat de behoefte aan meer assistentie dan de griffie ons op dit moment kan bieden.

