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1

Inleiding

In overeenstemming met ons Reglement van orde bieden wij U hierbij ons Jaarverslag
en de financiële verantwoording over 2011 aan.
De Rekenkamercommissie bestond in 2011 uit de externe leden, de heren De Doelder,
Van Overveld en Zabel en de raadsleden mevrouw Mekkaoui-de Neef en de heer De
Regt.
De commissie vergaderde in het stadhuis van Terneuzen en werd bijgestaan door de
griffiemedewerkster, mevrouw Haars.
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Activiteiten, onderzoeken en samenwerking

2.1
Activiteiten
In 2011 kwam de Rekenkamercommissie negen maal bijeen.
Leden van de Rekenkamercommissie bezochten raadsinformatiebijeenkomsten over de
demografische ontwikkelingen in Zeeuws-Vlaanderen, de Gebiedsontwikkeling
Kanaalzone en de kaderstelling Beleidsplan Economie en voor het werk van de
Rekenkamercommissie belangrijke raads- en commissievergaderingen.
Bij brief van 24 maart 2011 hebben wij U ons Jaarverslag en de financiële
verantwoording over 2010 aangeboden.
Op 24 maart 2011 hebben wij een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens
deze bijeenkomst hebben wij verslag gedaan van onze werkzaamheden als
Rekenkamercommissie, waaronder de onderzoeken in de periode 2007 tot en met 2010.
Vervolgens hebben wij de besluiten van de Gemeenteraad over onze aanbevelingen
gepresenteerd en wat daar door het College mee is gedaan.
Tijdens de discussie daarna is door de aanwezige raadsleden aandacht gevraagd voor en
gesproken over samenwerking met de andere Zeeuws-Vlaamse Rekenkamercommissies,
de vertegenwoordiging uit de Gemeenteraad in de Rekenkamercommissie, het op verzoek
langsgaan bij een fractie, de meerwaarde van de Rekenkamercommissie voor de
Gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende taken en het gebruiken van de
termijnagenda voor het volgen van door de Gemeenteraad overgenomen aanbevelingen.
Bij deze bijeenkomst waren 8 van de 9 fracties met 12 van de 31 raadsleden aanwezig.
Een lid van de Rekenkamercommissie nam deel aan de vergaderingen van de
Rekeningcommissie.
Bij brief van 27 december 2011 hebben wij U het Jaarplan en de begroting voor 2012
aangeboden.
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2.2
Onderzoeken
Bij brief van 29 augustus 2011 heeft de Rekenkamercommissie het rapport Quickscan
Rekenkameronderzoek Wmo-beleid aan de Gemeenteraad aangeboden. Dit rapport geeft
op hoofdlijnen inzicht in hoe de Wmo vorm en inhoud heeft gekregen in Middelburg,
Terneuzen en Vlissingen en hoe ze daarbij gepresteerd hebben vergeleken met andere
gemeenten. Op 22 september 2011 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de
aanbevelingen uit het rapport. Vervolgens heeft de Gemeenteraad op 15 december 2011
de Startnotitie Beleidsplan Wmo 2012-2015 vastgesteld. Hierin staat vermeld dat de
aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie gebruikt zullen worden bij
de totstandkoming van een nieuw beleidsplan Wmo 2012-2015. Het nieuwe beleidsplan
zal in het tweede kwartaal van 2012 aan de Gemeenteraad worden aangeboden ter
vaststelling.
Bij brief van 17 mei 2011 heeft de Rekenkamercommissie de Gemeenteraad
geïnformeerd over een onderzoek naar de Invoering van een Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) in Terneuzen. Het onderzoek werd gedaan onder regie van de Algemene
Rekenkamer door 32 gemeentelijke Rekenkamer(commissie)s voor 42 gemeenten,
waaronder de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis.
De doelstelling van het onderzoek is de Gemeenteraad inzicht en overzicht te geven
inzake de invoering van een Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Terneuzen en
zo nodig aanbevelingen te doen voor verbetering van opzet en uitvoering. Bovendien kan
dit onderzoek dienen als handreiking bij de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente.
Met medewerking van de Algemene Rekenkamer hopen wij de resultaten van het
onderzoek eind maart 2012 aan de Gemeenteraad aan te aanbieden, samen met de
benchmarkinformatie van de andere deelnemende gemeenten.
2.3
Samenwerking
Vanaf de Zeeuwse Rekenkamerdag in oktober 2008 onderhouden de voorzitters van de
Rekenkamercommissies van Hulst, Terneuzen en Sluis contacten met elkaar. Hierbij
wordt informatie uitgewisseld over rekenkamerzaken en wordt van gedachten gewisseld
over het zo mogelijk gezamenlijk uitvoeren van een rekenkameronderzoek.
Zoals hiervoor is vermeld, hebben in 2011 de Rekenkamer Middelburg en de
Rekenkamercommissies van Vlissingen en Terneuzen samengewerkt bij de Quickscan
Rekenkameronderzoek Wmo-beleid. Ook hebben in 2011 de Rekenkamercommissies van
Hulst, Terneuzen en Sluis en 29 andere gemeentelijke Rekenkamer(commissie)s onder
regie van de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de invoering van Centra voor
Jeugd en Gezin.
Op 20 april 2011 hebben 10 van de 13 Rekenkamer(commissie)s in Zeeland op
uitnodiging van de Rekenkamer Zeeland elkaar geïnformeerd over de recente
ontwikkelingen bij de Rekenkamer(commissie)s in Zeeland.
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Leden van de Rekenkamercommissie bezochten op 20 mei het congres in Apeldoorn van
de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies en op 25
november het minicongres op de Erasmus Universiteit in Rotterdam over de toekomst
van de rekenkamer(commissie)s.
De voor 18 november 2011 geplande Zeeuwse Rekenkamerdag werd geannuleerd en zal
nu op 9 maart 2012 plaatsvinden.
En, zoals in het jaarverslag van 2010 reeds is vermeld, maakt de voorzitter van
Rekenkamercommissie Terneuzen sinds juli 2010 als extern lid ook deel uit van
Rekenkamercommissie Sluis.

3

Landelijke ontwikkelingen in rekenkamerland

Eind 2010 en begin 2011 is door Berenschot in opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Evaluatie van de provinciale en
gemeentelijke rekenkamer(commissie)s uitgevoerd. Het doel van de evaluatie was om
vast te stellen wat de effectiviteit is van de rekenkamerfunctie en aanbevelingen te
formuleren om deze te vergroten.
Deze Evaluatie is in augustus 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden.
In dit evaluatierapport wordt de rekenkamer(commissie)s aanbevolen te investeren in de
relatie met de gemeenteraad en deze behalve bij zijn controlerende taak ook meer te
ondersteunen bij zijn kaderstellende taak. Dit kan door naast “achteraf” onderzoeken ook
meer “informerende” onderzoeken te doen (zoals in Terneuzen de Quickscan Wmobeleid en het CJG-onderzoek) en onderzoeken te doen naar de kwaliteit van de
informatievoorziening aan de gemeenteraad.
Begin maart 2012 is er nog geen reactie bekend van de minister van Binnenlandse Zaken
op het evaluatierapport.
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Financiële verantwoording

De Gemeenteraad van Terneuzen had voor 2011 een budget beschikbaar gesteld van
€ 30.000,00. Door de Rekenkamercommissie Terneuzen is in 2011 in totaal € 16.053,00
besteed. Door samenwerking met de Algemene Rekenkamer is dit bedrag beperkt
gebleven. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van onze bestedingen.
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Omschrijving
Vergoeding externe leden
Uren coördinatie, voorbereiding en begeleiding
onderzoeken
Reiskosten
Presentiegeld vergaderingen
Diversen

Bedrag
€ 10.073,00
€ 5.560,00
€ 1.352,00
€ 3.100,00
€
61,00

Lidmaatschap NVRR en landelijke
bijeenkomsten
Uitbestede onderzoeken
Quickscan Rekenkameronderzoek Wmo-beleid
Rekenkameronderzoek invoering Centrum voor
Jeugd en Gezin, in samenwerking met de
Algemene Rekenkamer
Persbericht onderzoek Wmo-beleid

€ 1.119,00
€ 4.786,00
€ 4.566,00
€
0,00

€

220,00

Diversen

€

Totale bestedingen

€ 16.053,00
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