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Geachte leden van de raad, 
 
 
Inleiding 
 
In de afgelopen maanden heeft de Rekenkamercommissie Zaltbommel (RKCZ) 
gewerkt aan een groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen voor de 
komende jaren.  
 
Onder meer hebben wij hiervoor gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers 
van alle raadsfracties. 
Daarbij zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen waaruit door ons een 
keuze is gemaakt onder andere met betrekking tot de prioritering. 
 
Overigens hebben wij deze gesprekken als bijzonder plezierig en constructief 
ervaren, waarvoor onze dank. 
 
De voorliggende groslijst bevat onderzoeksonderwerpen die de doelmatigheid, 
doeltreffendheid of rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid betreffen.  
 
Alvorens nader in te gaan op de groslijst 2015-2018 willen wij twee onderwerpen 
aanstippen die wij in de loop van 2014 verwachten af te ronden, namelijk: 
 
Gebiedsgericht werken in Zaltbommel 
(voorheen: Dorps-en wijkgericht werken) 
 
In de groslijst 2015-2018 is het onderzoek het betrekking tot het gebiedsgericht 
werken in Zaltbommel niet opgenomen, omdat dit onderzoek momenteel plaats 
vindt. Dit onderzoek strekt zich uit van het functioneren van de dorps- en 
wijkplatforms tot de invulling van de gebiedsgerichte wethouders in deze 
collegeperiode. 
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Nazorgonderzoeken 
 
De rekenkamercommissie Zaltbommel (RKCZ) heeft in het verleden een aantal 
onderzoeken uitgevoerd, met bijbehorende aanbevelingen. De commissie vindt 
het haar plicht periodiek na te gaan of en op welke wijze de gemeente navolging 
heeft gegeven aan deze onderzoeken en aanbevelingen. Voor het komend half 
jaar staat een aantal van deze nazorgonderzoeken in de planning. Het betreft: 

• Grondexploitatie 
• Handhaving 
• Kostendekkendheid tarieven inclusief vergunningen bouw 
• E-dienstverlening 

 
 
Groslijst Onderzoeksonderwerpen 2015-2018 
 
1. Decentralisaties 
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de 
gemeente Zaltbommel invulling geeft aan de gedecentraliseerde taken in het 
sociale domein. Het gaat hierbij dus om een kleinschalig onderzoek over de wijze 
waarop de gemeente de nieuwe taken wil gaan uitvoeren. Daarbij valt te denken 
aan de volgende elementen: 

• checklist voor beoordeling en kaderstelling 
• monitoren follow up 
• financiële ontwikkelingen 
• kwaliteitsnulmeting 
• effect van de ingezette beleidslijn versus de beschikbare middelen 

 
 
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van de gemeente Zaltbommel 
Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de gemeente 
Zaltbommel invulling geeft aan het functioneren en sturing van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. In het bijzonder zal in dit 
onderzoek bekeken worden hoe de samenwerking met de gemeente Maasdriel 
vorm krijgt. In dit onderzoek zal aandacht zijn voor: 

• Sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad op deze 
samenwerkingsverbanden 

• Toekomstgerichtheid van het samenwerkingsverband 
• Uitkomsten van het BMC-rapport 
• Bestuurskracht van de gemeente Zaltbommel 
• Doelmatigheid van de samenwerking: wat levert het eigenlijk op? 

 
 
3. Benutting sociale voorzieningen en de effectiviteit van de maatregelen 
Met dit onderzoek beoogt de RKCZ inzicht te geven in de mate waarin de 
Zaltbommelse inwoners gebruik maken van de aanwezige sociale voorzieningen. 
In het onderzoek zal aandacht zijn voor de omvang van de problematiek, 
alsmede de wijze waarop het bereik vergroot kan worden. 

 
 

4. Financiële situatie van de gemeente op lange termijn 
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de financiële 
weerbaarheid van de gemeente Zaltbommel op de lange termijn. De beoogde 
uitkomst van dit onderzoek is in ieder geval het aanreiken van handvatten aan de 
gemeenteraad om meer grip op de financiële situatie te krijgen.  
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De behoefte aan een dergelijk onderzoek komt onder meer voort uit: 

• De financiële onzekerheden rondom de uitvoering van de decentralisaties  
• De gemengde signalen over de financiële situatie van de gemeente 

Zaltbommel 
• De deelname van de gemeente aan regionale samenwerkingsverbanden 
• Samenwerking zorgverzekeraars OOOG 

 
 
5. Financiële risico’s van de gemeente  
Een verbijzondering van het bovengenoemde onderzoek betreft de financiële 
risico’s van de gemeente Zaltbommel en de wijze waarop het gemeentelijk 
bestuur daar invulling aan geeft. Is het voor de gemeenteraad inzichtelijk hoe 
groot de financiële risico’s van de gemeente zijn en op welke wijze kan de 
gemeenteraad daarop sturen. In dit onderzoek zal een relatie worden gelegd met 
de volgende aspecten 

• Reservepositie van de gemeente 
• Schuldquote van de gemeente 
• Verkorting van de balans 

 
 
6. Ruimtelijke ordeningsbeleid van de gemeente Zaltbommel 
Dit onderzoek betreft in algemene zin de gemeenteraad inzicht te verschaffen in 
het ruimtelijke ordeningsbeleid van de gemeente Zaltbommel. Met dit onderzoek 
wordt de gemeenteraad een handreiking gegeven op welke wijze hij zijn sturende 
rol vorm kan geven binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid. De RKCZ zal invulling 
geven aan dit onderzoek door een aantal cases nader uit te werken. 

 
 

7. Sturen op grote projecten 
Dit onderzoek betreft een verbijzondering van het bovengenoemde onderzoek. In 
dit onderzoek zal de RKCZ zich concentreren op de uitvoering van een aantal 
grote projecten van de gemeente.  
 
 
8. Bedrijventerrein De Wildeman 
De gemeente Zaltbommel heeft met De Wildeman een duurzaam bedrijventerrein 
gerealiseerd. De financiële afwikkeling daarvan vindt, naar verwachting, in 2016 
plaats. Met het onderzoek van onze commissie wordt een onafhankelijke blik op 
de financiële afwikkeling beoogd. 

 
9. Problematiek van glastuinbouw en projectbureau 
Met dit onderzoek beoogt de RKCZ inzicht te geven in de aspecten van de lokale 
glastuinbouw en de betekenis daarvan voor de gemeente Zaltbommel. Het 
onderzoek zal aanbevelingen aan de gemeenteraad doen op welke wijze de 
gemeenteraad meer grip zal krijgen op de gemeentelijke rol binnen de 
glastuinbouwsector in Zaltbommel.  
De volgende aspecten zullen in het bijzonder aan de orde komen: 

• Relatie met waterschap 
• Geheimhoudingsverklaring rapporten 
• Mandatering college 
• Invulling kaderstellende rol gemeenteraad 
• Wijze van financiering 
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10. Enkele cases 
Enkele cases, die tijdens de gesprekken aan de orde zijn gekomen, hebben onze 
verbazing gewekt c.q. tot vragen geleid omtrent inhoudelijke en/of procedurele 
zaken. Het betreft hier relatief kleine onderzoeken, die wij daarom bij elkaar 
hebben geplaatst in deze groslijst. 
Het betreft: 

- Dossier ‘ van de Lee’. Onduidelijkheid is gesignaleerd over welke 
afwegingen het college heeft gemaakt, om te concluderen dat een en 
ander passend is binnen het oude bestemmingsplan Buitengebied. 

- Schaapskooi Zuilichem. Het college is akkoord gegaan ondanks een 
negatief advies van de ODR. Welke afwegingen hebben hierin ten 
grondslag gelegen? 

- Rioleringsplan Brakel. Wat was kaderstellend afgesproken? Zowel 
financieel als inhoudelijk? Wat is de stand van zaken? Hoe pakt het 
uiteindelijk uit? 

- Bel-en herstelmeldingen. Welk proces wordt hierbij aangehouden? Ligt dit 
vast? Wordt dit consequent toegepast? 

 
 
Wij gaan de komende tijd de prioritering bepalen en dit verwerken in de 
jaarplannen van onze commissie. 
 
In 2015 gaan wij in ieder geval het onderwerp ‘decentralisaties’ aan de orde 
stellen. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze groslijst nog vragen c.q. opmerkingen dan 
horen wij dat graag van u. Indien mogelijk uiterlijk 1 oktober a.s. zodat wij tijdig 
ons jaarplan 2015 kunnen opstellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De Rekenkamercommissie Zaltbommel, 
Drs. W.F.J.P. Elemans, voorzitter 
H.J.F.L. Meeuwsen MBA AC 
Drs. B.F. Steur 


