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1

Inleiding

In overeenstemming met ons Reglement van orde bieden wij U hierbij ons Jaarverslag
en de financiële verantwoording over 2010 aan.
De rekenkamercommissie bestond in 2010 uit de externe leden de heren De Doelder,
Van Overveld en Zabel, en tot de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 uit de
raadsleden de heren Van den Berg en Siersema. Op 25 maart 2010 zijn door Uw raad als
leden vanuit de gemeenteraad benoemd mevrouw Mekkaoui-de Neef en de heer De Regt.
De commissie vergaderde in het stadhuis van Terneuzen en werd bijgestaan door de
raadsgriffier, de heer Leeraert, de griffiemedewerkster, mevrouw Haars, en in het eerste
kwartaal van 2010 door de deeltijdassistent, de heer Begijn.
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Activiteiten, onderzoeken en samenwerking

2.1 Activiteiten
Eind 2009 en begin 2010 hebben wij een rondgang gemaakt langs de fracties, waarbij
onder andere gesproken is over mogelijke onderzoeksonderwerpen.
Bij brief van 23 maart 2010 hebben wij U ons jaarverslag en de financiële
verantwoording over 2009 aangeboden.
In 2010 kwam de rekenkamercommissie zevenmaal bijeen. Leden van de rekenkamercommissie bezochten raadscommissievergaderingen en raadsvergaderingen, waar onderzoeken van de rekenkamercommissie aan de orde waren. Ook bezochten wij
vergaderingen in verband met onderwerpen die de rekenkamercommissie interesseerden,
zoals de perspectievennota 2011-2014 en de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo).
Een lid van de rekenkamercommissie nam deel aan de vergaderingen van de rekeningcommissie.
Leden van de rekenkamercommissie bezochten in mei in Arnhem het congres van de
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies en in december in
Veere de Zeeuwse Rekenkamerdag.
Bij brief van 21 december 2010 hebben wij U het jaarplan en de begroting voor 2011
aangeboden.
De rondgang langs de fracties eind 2009 en begin 2010 heeft er in geresulteerd dat wij
besloten hebben om met de nieuwe gemeenteraad begin 2011 een raadsinformatiebijeenkomst te organiseren over de rekenkamercommissie.
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2.2 Onderzoeken
Op 25 februari 2010 heeft Uw raad besloten uitwerking te laten geven aan de
aanbevelingen uit ons rapport “Wijken en kernen in beeld” van december 2009, een
onderzoek naar wijkbeheer in de gemeente Terneuzen.
Op 6 juli 2010 heeft Uw raad besloten om aan de hand van de aanbevelingen uit ons
rapport “DoeMee-onderzoek afhandeling meldingen” van juni 2010, over
onregelmatigheden in de openbare ruimte, de dan bereikte resultaten in het tweede
kwartaal van 2011 te evalueren.
Bij rekenkamerbrief van 21 september 2010 hebben wij Uw raad aandacht gevraagd voor
een onjuiste weergave in de notitie Burgerparticipatie van 20 mei 2010 van aanbeveling 8
uit het onderzoeksrapport “Wijken en kernen in beeld” van december 2009.
Tenslotte heeft Uw raad op 16 december 2010 besloten uitwerking te laten geven aan de
aanbevelingen van ons rapport “Quickscan Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
gemeente Terneuzen” van november 2010, hiervoor een plan van aanpak en een tijdsplan
op te laten stellen en zich hierover periodiek te laten informeren.
2.3 Samenwerking
Vanaf de Zeeuwse Rekenkamerdag in oktober 2008 onderhouden de voorzitters van de
rekenkamercommissies van Hulst, Sluis en Terneuzen contacten met elkaar. Hierbij
wordt informatie uitgewisseld over rekenkamerzaken en wordt van gedachten gewisseld
over het zo mogelijk gezamenlijk uitvoeren van een rekenkameronderzoek. Sinds juli
2010 maakt de voorzitter van Rekenkamercommissie Terneuzen als extern lid ook deel
uit van Rekenkamercommissie Sluis.
Op initiatief van Rekenkamer Middelburg hebben de rekenkamercommissies van Hulst,
Middelburg, Sluis, Terneuzen en Vlissingen vanaf september 2010 met elkaar overlegd
over een gezamenlijk en vergelijkend onderzoek naar de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Dit overleg heeft er in geresulteerd dat Rekenkamer Middelburg
met de rekenkamercommissies van Terneuzen en Vlissingen in maart 2011 beginnen met
een Quickscan onderzoek Wmo-beleid. De doelstelling van het onderzoek is de
gemeenteraden op hoofdlijnen inzicht te geven in hoe de Wmo vorm en inhoud wordt
gegeven in Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. Het onderzoek is gericht op de
kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraden.
De Zeeuwse Rekenkamerdag op 9 december 2010 in Veere stond in het teken van het
toekomstperspectief van de lokale rekenkamer(commissie)s. Naar nu blijkt fungeren in
nog slechts 7 van de 13 Zeeuwse gemeenten actieve en onafhankelijke rekenkamercommissies!
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Financiële verantwoording

Bij de behandeling van de Perspectievennota 2011-2014 in juli 2010 heeft de nieuwe
gemeenteraad besloten om het budget van de rekenkamercommissie voor 2010 alsnog
te verlagen van € 48.000,00 naar € 30.000,00.
Door de rekenkamercommissie is in 2010 € 20.186,00 besteed. In onderstaande tabel treft
u een overzicht aan van onze bestedingen.
Omschrijving
Vergoeding externe leden
Uren coördinatie, voorbereiding en begeleiding
onderzoeken
Reiskosten
Presentiegeld vergaderingen

Bedrag
€ 11.443,00
€ 7.940,00
€ 1.625,00
€ 1.878,00

Ingehuurde deeltijd assistentie
Rekenkamercontacten en lidmaatschap
NVRR
Uitbestede onderzoeken
Slottermijn (25% van € 8.700,00 van DoeMeeonderzoek Afhandeling Meldingen
Extra kosten onderzoek Wijkbeheer
Slotdeclaratie Quickscan Inkoopbeleid (van
totale kosten € 10.596,00)

€
€

470,00
930,00

€ 6.259,00
€ 2.175,00
€ 378,00
€ 3.706,00

Drietal persberichten
Verblijfskosten

€
€

Totale bestedingen

€ 20.186,00
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600,00
485,00

Landelijke ontwikkelingen in rekenkamerland

In 2002 is de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur in gang gezet en zo zijn
provincie en gemeenten vanaf 1 januari 2005, respectievelijk 1 januari 2006 verplicht de
rekenkamerfunctie in te vullen.
De leden van Rekenkamercommissie Terneuzen zijn op 14 december 2006 benoemd en
aldus bestond de commissie eind 2010 vier jaar. Op grond van de Verordening
Rekenkamercommissie Terneuzen van 12 september 2005 zijn de externe leden voor een
periode van zes jaar benoemd.
Bij de invoering van de Wet dualisering in 2002 is afgesproken om de wetsartikelen, die
betrekking hebben op de rekenkamerfunctie, in 2011 te evalueren. Het evaluatieonderzoek werd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eind 2010, begin 2011 uitgevoerd door het onderzoeksbureau Berenschot. Het
doel van de evaluatie is vast te stellen wat de effectiviteit is van de rekenkamerfunctie en
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aanbevelingen te formuleren om deze te vergroten. Het streven is de evaluatie in april
2011 af te ronden en het eindrapport vervolgens aan de Tweede kamer aan te bieden.
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Nabeschouwing

De nieuwe gemeenteraad heeft in juli 2010 het budget van de rekenkamercommissie voor
2010, het lopende begrotingsjaar, verlaagd van € 48.000,00 naar € 30.000,00.
De vorige gemeenteraad had een jaar eerder, in juli 2009, het collegevoorstel om het
budget te verlagen van € 55.000,00 naar € 30.000,00 nog geamendeerd naar € 48.000,00.
Het heeft ons bevreemd dat U als net aangetreden, nieuwe raad heeft bewilligd in de
onevenredige verlaging van het budget van de rekenkamercommissie in één jaar tijd met
45%!
Voor Uw feitelijke informatie hierbij het overzicht van de budgetten en uitgaven van de
rekenkamercommissie in de periode 2007 tot 2011:

Budgetten
Uitgaven

2007
€ 55.000,00
€ 27.500,00

2008
€ 55.000,00
€ 25.600,00

2009
€ 55.000,00
€ 43.200,00

2010
€ 30.000,00
€ 20.200,00

2011
€ 30.000,00

Wij beschouwen ons, Rekenkamercommissie Terneuzen, als Uw onafhankelijke en
betrokken adviseur bij Uw kaderstellende en controlerende taken. Onze adviezen zijn en
blijven gericht op verbetering van de doeltreffendheid van het beleid, Uw kaderstellende
taak, en de doelmatigheid van de uitvoering, Uw controlerende taak. Anders gezegd, doet
het college de goede dingen en doet het college dat op een goede manier. En zoals we al
eerder opmerkten, ook een goed college heeft aansporing en controle nodig om goed te
blijven!
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