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1

Inleiding

In overeenstemming met de Verordening op de Rekenkamercommissie Terneuzen 2012
bieden wij U hierbij ons Jaarverslag en de financiële verantwoording over 2012 aan.
De Rekenkamercommissie bestond in 2012 uit de externe leden, de heren M.A. (Rinus)
de Doelder, W.A.A.M. (Wim) van Overveld en drs. A.W. (André) Zabel en de raadsleden
mevrouw E.D. (Ellen) de Neef en de heer M. (Rien) de Regt.
De commissie vergaderde in het stadhuis van Terneuzen en werd bijgestaan door de
griffiemedewerkster, mevrouw mr. N.G.E. (Natalie) Haars.
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Activiteiten en onderzoeken

In 2012 kwam de Rekenkamercommissie zevenmaal bijeen.
Externe leden van de Rekenkamercommissie bezochten raadinformatiebijeenkomsten
over de Stresstest, het Beleidsplan Economie, de zeesluis, het Project Gentse
Kanaalzone en Zeeland Seaports en commissie- en raadsvergaderingen over de
Jaarrekening 2011, de Perspectievennota 2013-2016, de Begroting 2013 en de
commissie- en raadsvergadering over de Verordening op de Rekenkamercommissie
2012 en de herbenoeming van de externe leden van de Rekenkamercommissie
Terneuzen.
Een extern lid van de Rekenkamercommissie nam deel aan de vergaderingen van de
Rekeningcommissie. Daarin stond het proces van controle van de Jaarrekening 2011
centraal en werd daarover en over de Boardletter van de accountant overleg gevoerd
met het College, wat leidde tot een positief advies voor vaststelling door de
Gemeenteraad. Ook is er veel tijd en aandacht besteed aan het ontwikkelen van
kernindicatoren voor de begroting. Dit proces heeft in 2012 tot een hanteerbaar model
geleid.
Bij brief van 19 maart 2012 hebben wij U ons Jaarverslag en de financiële
verantwoording over 2011 aangeboden.
Eveneens op 19 maart 2012 hebben wij het rapport Invoering Centrum voor Jeugd en
Gezin in Terneuzen aan de Gemeenteraad aangeboden. Het rapport is bedoeld om de
Gemeenteraad inzicht en overzicht te geven inzake de invoering van een Centrum voor
Jeugd en Gezin in Terneuzen.
Dit onderzoek vond plaats onder regie van de Algemene Rekenkamer in het kader van
de decentralisatie van taken naar de gemeenten. Aan dit onderzoek namen 32
gemeentelijke rekenkamer(commissie)s deel, waaronder de Rekenkamercommissies
van Hulst en Sluis.
Op 12 april 2012 heeft de Gemeenteraad besloten uitwerking te geven aan de
aanbevelingen uit het Bestuurlijk rapport Invoering Centrum voor Jeugd en Gezin in
Terneuzen.
Met behulp van de Termijnagenda is te volgen hoe de implementatie verloopt.
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Op 15 mei 2012 hebben wij het Evaluatierapport Rekenkamercommissie Terneuzen aan
de Gemeenteraad aangeboden. De evaluatie is gedaan door Berenschot en ontwikkeld
op basis van de inzichten en lessen uit de landelijke evaluatie van gemeentelijke en
provinciale rekenkamer(commissie)s in 2011, in opdracht van het Ministerie van o.a.
Binnenlandse Zaken.
De aanleiding voor de evaluatie was het feit dat Rekenkamercommissie Terneuzen in
december 2012 zes jaar bestond en dat derhalve de benoemingstermijn van de externe
leden afliep.
De evaluatie door Berenschot gaf een positief oordeel over de Rekenkamercommissie,
met ook aanbevelingen voor de verdere doorontwikkeling.
Wij hopen U met dit evaluatierapport een handreiking te hebben geboden om te bepalen
hoe U als Gemeenteraad verder wilt gaan met de Rekenkamercommissie. Tijdens een
raadsinformatiebijeenkomst op 31 mei 2012 hebben wij daarover met raadsleden van
gedachten gewisseld.
In juni 2012 stelde het College in de Perspectievennota 2013-2016 voor om het budget
van de Rekenkamercommissie weg te bezuinigen. De Gemeenteraad was het daar in
meerderheid niet mee eens!
In oktober 2012 werd duidelijk dat Rekenkamercommissie Terneuzen over een werkbaar
budget van € 20.000 kan blijven beschikken en haar werkzaamheden kan voortzetten.
Op 13 december jl. heeft de Gemeenteraad besloten de Verordening op de
Rekenkamercommissie Terneuzen 2012 vast te stellen en de heren De Doelder en
Zabel voor een periode van drie jaar te herbenoemen als externe leden. De heer Van
Overveld had aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen
vanwege werkzaamheden elders.
Bij brief van 19 december 2012 hebben wij U het Jaarplan en de begroting voor 2013
aangeboden.
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Samenwerking

Op 9 maart 2012 hebben leden van de Rekenkamercommissie Terneuzen deelgenomen
aan de Zeeuwse Rekenkamerdag in Goes en op 20 april 2012 aan het congres van de
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) in
Nieuwegein.
Op 13 september 2012 heeft de voorzitter deelgenomen aan een werkbijeenkomst van
de Algemene Rekenkamer in Den Haag over o.a. de samenwerking van de Algemene
Rekenkamer met lokale rekenkamers. Er werd voor 2013/2014 een mogelijk gezamenlijk
onderzoek aangekondigd naar de rol van de Veiligheidsregio's bij rampen en
crisisbestrijding.
Op 11 december jl. hebben de nog actieve Zeeuwse rekenkamer(commissie)s, te weten
Rekenkamer Zeeland en Rekenkamer Middelburg en de Rekenkamercommissies van
Hulst, Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen, met elkaar van gedachten gewisseld over
de doorontwikkeling van de rekenkamer(commissie)s en over mogelijke gezamenlijke
onderzoeksactiviteiten.
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Van onze kant willen wij in 2013 samen met de Rekenkamercommissies van Hulst en
Sluis de stand van zaken inventariseren van de samenwerking tussen de ZeeuwsVlaamse gemeenten en de informatievoorziening daarover aan de gemeenteraden.
Ook zijn wij benieuwd naar eventuele voorstellen van de Rekenkamercommissies van
Hulst en Sluis voor gezamenlijke onderzoeksonderwerpen.
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De doorontwikkeling van de Rekenkamercommissie ter
versterking van de controlerende en kaderstellende taken
van de Gemeenteraad

Tijdens de raadinformatiebijeenkomst op 31 mei 2012 is met raadsleden van gedachten
gewisseld over de conclusies en aanbevelingen van het rapport Evaluatie
Rekenkamercommissie Terneuzen van mei 2012, opgesteld door onderzoeksbureau
Berenschot.
De belangrijkste conclusies waren:
– de rapporten van de Rekenkamercommissie werken in hoge mate door in het
gemeentelijk beleid (de instrumentele doorwerking) en met behulp van de
Termijnagenda is goed te volgen hoe de implementatie verloopt;
– het effect van de rapporten verbreedt zich echter nog niet naar andere
beleidsterreinen (de conceptuele doorwerking);
– de Rekenkamercommissie richt zich nog te zeer op de doelmatigheid van het
beleid en nog te weinig op de doeltreffendheid (de goede dingen doen);
– de verhoudingen van de Rekenkamercommissie met Raad, College en
ambtelijke organisatie zijn constructief, maar er zijn geen geformaliseerde
contactmomenten;
– vastgesteld wordt dat de Rekenkamercommissie van toegevoegde waarde is.
Om het functioneren van de Rekenkamercommissie verder te verbeteren werden de
volgende aanbevelingen gedaan:
– organiseer het debat in het Presidium en daarna de Gemeenteraad over de
criteria waaraan onderzoeksonderwerpen dienen te voldoen, zoals een balans
tussen ex post (achteraf) onderzoeken en ex ante (vooraf/informerende)
onderzoeken, meer gerichtheid op doeltreffendheid, behoefte aan onafhankelijk
onderzoek naar politiek gevoelige onderwerpen en over het onderzoeksproces,
zoals bestuurlijk hoor en wederhoor en het eventueel in samenspraak met de
Raad formuleren van aanbevelingen;
– formaliseer de overlegmomenten met de Raad door middel van het bespreken
van het jaarplan en het jaarverslag in het Presidium of een Raadscommissie;
– formaliseer een informerend overleg met de burgemeester en de
gemeentesecretaris;
– besteed in het debat met het Presidium en de Raad aandacht aan de
conceptuele doorwerking van rekenkamerrapporten, ook met het oog op een
meerjarige programmering van onderzoeken.
Derhalve hebben wij het Presidium gevraagd om met ons in gesprek te gaan over het
Jaarplan 2013, de doorontwikkeling van de Rekenkamercommissie en de
onderzoeksactiviteiten in 2013.
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Financiële verantwoording

De Gemeenteraad van Terneuzen had voor 2012 een budget beschikbaar gesteld van
€ 30.000.
Door de Rekenkamercommissie Terneuzen is hiervan in 2012 in totaal € 20.734
besteed.
Omschrijving
Vergoeding externe leden
Uren coördinatie, voorbereiding en
begeleiding onderzoeken
Reiskosten
Presentiegelden
Diversen
Lidmaatschap NVRR en deelname
NVRR congres
Uitbestede onderzoeken
Rekenkameronderzoek invoering
Centrum voor Jeugd en Gezin, in
samenwerking met de Algemene
Rekenkamer
Persbericht onderzoek CJG
Zelfevaluatie Rekenkamercommissie
Terneuzen door Berenschot
Leergang Effectief Beleidsonderzoek
van Science Alliance in Den Haag
i.s.m. NVRR, gevolgd door twee
externe leden
Diversen
Afscheidsdiner extern lid, zes personen
VVV afscheidscadeau extern lid
Cateringkosten
Reiskosten interne leden

Bedrag
€ 9.427,00
€ 4.640,00
€ 1.485,00
€ 3.282,00
€
20,00
€

940,00

€ 7.220,00
geen externe
kosten

€ 220,00
€ 7.000,00
€ 2.700,00

€
€
€
€
€

Totale bestedingen
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266,00
60,00
192,00
32,00
€ 20.837,00
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