Jaarverslag en financiële verantwoording over 2009 van Rekenkamercommissie Terneuzen
1. Inleiding
In overeenstemming met ons Reglement van Orde bieden wij U hierbij ons jaarverslag
en de financiële verantwoording over 2009 aan.
De Rekenkamercommissie bestond ook in 2009 uit de externe leden, de heren De Doelder,
Van Overveld en Zabel, en de twee raadsleden, de heren Van den Berg en Siersema.
De commissie vergaderde in het stadhuis van Terneuzen en werd bijgestaan door de raadsgriffier,
de heer Leeraert, en de griffiemedewerkster, mevrouw Verlinde-De Knikker, en
vanaf juni 2009 door de deeltijdassistent, de heer Begijn.
2. Activiteiten
Bij brief van 26 maart 2009 hebben wij U het jaarverslag en de financiële verantwoording
van de Rekenkamercommissie Terneuzen over 2008 aangeboden.
In 2009 kwam de Rekenkamercommissie achtmaal bijeen.Leden van de Rekenkamercommissie
bezochten raadscommissievergaderingen en raadsvergaderingen, waar onderzoeken van de
Rekenkamercommissie aan de orde waren.
Ook bezochten wij raadscommissievergaderingen, raadsvergaderingen en raadsinformatiebijeenkomsten in verband met onderwerpen, die de Rekenkamercommissie interesseerden, zoals het
ROME-project, de gemeentelijke organisatie, de ontwikkeling van de skihal, de
woningbouwcorporaties, Zeeland Seaports, de perspectievennota, de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.
Een lid van de Rekenkamercommissie nam deel aan de vergaderingen van de Rekeningcommissie.
De voorzitter woonde in februari in Middelburg de presentatie bij van het Ontwerpteam Krimp
Terneuzen. Leden van de Rekenkamercommissie bezochten in juni in Ede het congres van de
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies en in oktober in Vlissingen
de Zeeuwse Rekenkamerdag.
De voorzitter volgde gedurende zes vrijdagen in de maanden oktober tot en met december in Lage
Vuursche de cursus Professional Governance Course (Professioneel Toezichthouden).
Een bijzondere raadsactiviteit in verband met de Rekenkamercommissie was een door een
raadsmeerderheid op 9 juli aangenomen amendement op de Perspectievennota 2010-2013 om het
budget van de Rekenkamercommissie “ voor de komende jaren te handhaven op een bedrag van
€ 48.000”, na het collegevoorstel om het in 2007 en 2008 slechts voor de helft bestede budget van
€ 55.000 met ingang van 2010 terug te brengen naar € 30.000.
3. Onderzoeken 2009
Bij brief van 12 maart 2009 hebben wij U met dank aan Rekenkamer Zeeland de handreiking
kunnen aanbieden ten behoeve van de discussie en besluitvorming over de verzelfstandiging van
Zeeland Seaports.
Tijdens de raadsvergadering op 16 april 2009 heeft de Gemeenteraad van Terneuzen besloten om de
aanbevelingen van het rapport “Evaluatie strategische planvisies Terneuzen, Axel en Sas van
Gent (2000-2001), in het perspectief van de Westerscheldetunnel” van november 2008 over te
nemen en om het college te verzoeken de uitwerking ter hand te nemen!
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Bij brief van 1 september 2009 hebben wij U de “Checklist informatievoorziening grote
projecten” van juni 2009 van Rekenkamer Utrecht aangeboden, als hulpmiddel bij de beoordeling
op kwaliteit en volledigheid van de informatievoorziening bij grote projecten in
de gemeente Terneuzen.
Ook hebben wij U bij brief van 1 september 2009 meegedeeld in deze maand te beginnen met een
onderzoek naar de afhandeling door de gemeente van meldingen over onregelmatigheden in de
openbare ruimte. De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van
de afhandeling van meldingen en het doen van aanbevelingen gericht op verbeteringen. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door De Lokale Rekenkamer B.V. in het kader van een DoeMeeonderzoek, samen met 11 andere gemeenten, wat een vergelijking mogelijk maakt! Wij hopen de
onderzoeksresultaten vóór de zomer van 2010 aan U te kunnen presenteren.
Bij brief van 24 december 2009 hebben wij U aangeboden het rapport “Wijken en kernen in
beeld, onderzoek naar wijkbeheer in de gemeente Terneuzen: zorgenkind of moeders liefste?”
Tijdens de raadsvergadering op 25 februari 2010 heeft de Gemeenteraad van Terneuzen besloten
om in te stemmen met en uitwerking te geven aan de aanbevelingen uit het rapport!
Bij brief van 28 december 2009 hebben wij U meegedeeld in januari 2010 te beginnen met een
onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.
De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van het inkoopen aanbestedingsbeleid en zonodig het doen van aanbevelingen gericht op verbeteringen, ook in
relatie met het samenwerkingsverband met de gemeenten Hulst en Sluis en het Waterschap ZeeuwsVlaanderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door De BMC Groep (advies, management en
onderzoek publieke sector). Met medewerking van de organisatie hopen wij de
onderzoeksresultaten na de zomer van 2010 aan U te kunnen presenteren.
4. Samenwerking
De Zeeuwse Rekenkamerdag op 9 oktober 2009 in Vlissingen ging over rekenkameronderzoek met
betrekking tot grondbeleid en grondexploitatie en over de problematiek van het Scheldekwartier
in Vlissingen.
Vanaf eind 2008, na de vorige Zeeuwse Rekenkamerdag, 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
gezamenlijk uitvoeren van een rekenkameronderzoek voor heel Zeeuws-Vlaanderen, zoals
bijvoorbeeld de in de praktijk moeizaam verlopende samenwerking tussen de gemeenten Hulst,
Sluis en Terneuzen!
5. Financiële verantwoording over 2009
In de begroting 2009 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 komt de Rekenkamercommissie tot de volgende financiële verantwoording over
2009.
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Door de Rekenkamercommissie Terneuzen is in 2009 in totaal € 43.211,- besteed aan de
volgende activiteiten:

1. vergoedingen externe leden
a. uren werkzaamheden……………………………….. € 10.460,b. reiskosten……………………………………………. € 1.752,c. presentiegelden……………………………………… € 2.013,2. deeltijd assistentie
3. rekenkamercontacten (NVRR e.d.)
4. cursus professioneel toezicht houden
5. onderzoeken:
a. wijkbeheer (2e en 3e, laatste termijn en persbericht)….€ 8.281,b. handreiking ZSP………………………………………€
900,c. afhandeling meldingen (1e van 2 termijnen)…………. € 6.525,d. inkoop- en aanbestedingsbeleid (1e van 2 termijnen)... € 6.890,6. catering, verblijfskosten en representatie
totale bestedingen 2009

€ 14.225,-

€ 2.220,€ 1.022,€ 2.463,€ 22.596,-

€
685,€ 43.211,-

6. Conclusies
Zoals wij in ons jaarverslag over 2008 reeds meedeelden, zijn we in 2009 verder gegaan met het
uitbesteden van rekenkameronderzoeken aan externe onderzoeksbureaus en het alleen zelf nog
begeleiden van deze onderzoeken. Belangrijk in het werk van de Rekenkamercommissie blijft het
kiezen van de juiste onderzoeks- en adviesonderwerpen.
Ook wij ervaren het spanningsveld in de gemeenteraad tussen het officiële dualisme en het in de
praktijk doorwerkende monisme! Het stimuleert ons, als instrument van toezicht voor de
gemeenteraad, om te blijven streven naar goede en onafhankelijke “achteraf “(ex post) onderzoeken
en “vooraf “(ex ante) rekenkamerbrieven met aanbevelingen om zaken te verbeteren en het
voordeel te doen met ervaringen van elders. Ook het beste College heeft toezicht en soms
aansporing nodig om goed te blijven!
Tot de “achteraf” onderzoeken rekenen wij de Evaluatie van de strategische planvisies, Wijkbeheer,
Afhandeling meldingen en Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Tot de “vooraf” rekenkamerbrieven rekenen wij de Handreiking verzelfstandiging ZSP en de
Checklist informatievoorziening grote projecten.

