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1. Voorwoord  
De Rekenkamercommissie Zaltbommel (RKCZ) heeft in 2018 de ingezette lijn van het voorgaande jaar 
doorgezet.   
  
In 2018 vonden de verkiezingen voor de leden van de Gemeenteraad van Zaltbommel plaats. De 
verkiezingen hadden tot gevolg dat de samenstelling van de Gemeenteraad veranderde. Tevens trad 
daarmee een nieuwe bestuursperiode voor het College van B&W aan. De RKCZ heeft deze 
verandering aangegrepen om met alle fracties van de Gemeenteraad van gedachten te wisselen en 
op basis hiervan een nieuw meerjarig onderzoeksprogramma op te starten.  
  
We ervaren, evenals in voorgaande jaren, een prettige en constructieve samenwerking met de 
ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad. Nog belangrijker is dat de totale organisatie 
open staat voor verbeteringen.  

  

2. Activiteiten in 2018  
De activiteiten van de RKCZ in 2018 laten zich onderverdelen in twee categorieën:   

 De ontwikkeling van de RKCZ (paragraaf 2.1.), en   
 Onderzoek (paragraaf 2.2.) 
 

2.1. Ontwikkeling Rekenkamercommissie 

Vanuit de RKCZ wordt getracht het merendeel van de werkzaamheden en de voorbereiding van 
onderzoeken en quick scans in eigen beheer uit te voeren. Voor de onderzoeken, die in 2018 zijn 
begonnen, is dat ook gelukt. Dit komt de betrokkenheid met de organisatie Zaltbommel ten goede en 
tevens kunnen we hierdoor de kosten beter in de hand houden.  
Zoals eerder afgesproken vinden de secretariële werkzaamheden eveneens in eigen beheer plaats.  
Voor onderzoeken in eigen beheer is een niet-marktconform uurtarief afgesproken van € 44,00.  
 
In het kader van kennisontwikkeling is de RKCZ lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers 
en Rekenkamercommissies. Vanuit de RKCZ is deelgenomen aan het jaarlijkse ledencongres en is aan  
denktanks deelgenomen over de decentralisaties in het sociale domein en de omgevingswet  
  
2018 was het laatste jaar van voorzitter Boudewijn Steur. Voor het vervullen van de vacature van een 
nieuw lid is eind 2018 een wervingsprocedure opgestart. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad in 2019 
Karin van den Berg benoemd voor een periode van drie jaar.  

 

2.2. Onderzoek  
In 2018 zijn de uitkomsten van het rapport ‘Financiële situatie gemeente Zaltbommel’ aangeboden 
aan de Gemeenteraad. In februari 2019 zijn op de ‘Informatieproeverij` voor aanstaande nieuwe 
raadsleden de bevindingen gepresenteerd.  
  
Daarnaast heeft de RKCZ in 2018 onderzoek naar twee onderwerpen opgepakt, namelijk:  
 Privacy in het sociaal domein  
 Implementatie van de Omgevingswet  
  
Beide onderzoeken worden in de eerste helft van 2019 aan de Gemeenteraad aangeboden. Het 
eerste onderzoek is uitbesteed aan onderzoeksbureau PBLQ en het tweede onderzoek is uitgevoerd 
in eigen beheer.  
  
Voor 2019 heeft de RKCZ de start van twee onderzoeken voorgenomen. Het eerste onderzoek 
betreft de ‘Open overheid, de toegankelijkheid van de informatievoorziening’. Het tweede onderzoek 



zal op basis van de groslijst nader worden bepaald, na overleg met (een afvaardiging van) de 
gemeenteraad.   

  
3. Bedrijfsvoering  
In deze paragraaf doen wij afzonderlijk verslag van de samenstelling van de RKCZ en de 
vergaderfrequentie (paragraaf 3.1.) en vervolgens bieden wij inzicht in de financiële stand van zaken 
(paragraaf 3.2.).  

  

3.1. Samenstelling en vergaderfrequentie  
De RKCZ was in 2018 samengesteld uit drie externe leden waarvan één voorzitter.  
  
Voorzitter: de heer drs. B.F. Steur  
De heer Steur is strategisch adviseur bij het ministerie van BZK. Tevens is hij lid van de 
referendumcommissie van de gemeente Capelle a/d IJssel. Hij is in 2016 herbenoemd voor de 
periode van drie jaar en is eind 2018 afgetreden als voorzitter.  
 
Lid: de heer drs. M.P.P. van Rosmalen RAE 
De heer Van Rosmalen is verenigingssecretaris bij Aedes, vereniging van woningcorporaties. Tevens 
is hij lid van het Algemeen Bestuur van De Nederlandse Associatie . Hij is in 2016 benoemd voor een 
periode van drie jaar. Hij is in 2019 door de raad herbenoemd voor een periode van drie jaar, en als 
nieuwe voorzitter van de RKCZ.  
 
Lid: de heer P. Buisman 
De heer Buisman is zelfstandig adviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Tevens 
is hij lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Gorinchem en partner in het 
samenwerkingsverband ‘Geldstromen door de Wijk’.  
Hij is in 2016 benoemd voor een periode van drie jaar en in 2019 herbenoemd voor een periode van 
drie jaar. 
 
In 2018 vergaderde de RKCZ dertien keer. Van deze vergaderingen zijn verslagen gemaakt en 
vastgesteld door de RKCZ.  

   

3.2. Financiële paragraaf  
In het onderstaande overzicht doen wij verslag van de begrote en werkelijke baten en lasten over 
2018.   
    

Begroot 2018 Gerealiseerd 2018 

Budget 31.973,00  

      

Extern onderzoek 17.500,00 11.980,00 

Vergoedingen leden RKCZ 14.148,00   8.840,14 

Lidmaatschappen en 
contributie 

325,00 340,00 

      

Totale lasten  21.160,14 

  

Omdat in het proces van het onderzoek ‘Privacy in het Sociaal Domein’ vertraging is 
opgetreden is het begrote budget niet volledig besteed; de verplichtingen zijn wel 
aangegaan en komen nu voor een deel ten laste van het budget 2019. Dit betekent dat er 



een overschot is ontstaan. Voor 2019 verwacht de RKCZ het volledige onderzoeksbudget wel 
te benutten (deel kosten onderzoeken ‘Privacy in het Sociaal Domein’ en ‘Implementatie 
Omgevingswet’ en de kosten voor twee nieuwe onderzoeken).  
 

   
  


