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1. Voorwoord 
 
 
In 2013 ging de Rekenkamercommissie (RKCZ) van start met een vacature in de 
bezetting. De voorzitter gaf immers eind 2012/begin 2013 te kennen te stoppen. De 
eerste drie maanden is deze opengevallen plaats niet ingevuld, in afwachting van de 
afronding van de wervingsprocedure.  
 
De lijn die in 2012 was ingezet, heeft de RKCZ doorgetrokken. Dit resulteerde in twee 
quick scans, waar hieronder op terug gekomen wordt. 
 
Onze contacten in 2013 met college en gemeenteraad vloeiden vooral voort uit de 
quick scans die uitgevoerd zijn. 
 
We constateren dat onze adviezen/conclusies integraal zijn overgenomen door de 
gemeenteraad.  
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 2013 
 
De activiteiten van de RKCZ in 2013 laten zich onderverdelen in drie categorieën:  

- De ontwikkeling van de RKCZ (paragraaf 2.1.),  
- Communicatie (paragraaf 2.2.) en  
- Onderzoek (paragraaf 2.3.). 

 

2.1. Ontwikkeling Rekenkamercommissie 
 

Vanwege het vertrek van de voorzitter zijn de werkzaamheden in eerste instantie 
verdeeld tussen de beide andere leden.  
 
Gelukkig hebben wij vanaf mei 2013 de ontstane vacature ingevuld en heeft er een 
nieuwe taakverdeling plaatsgevonden. 
Bij de invulling van de vacature en de verdere voorbereiding van de contacten met de 
gemeenteraad en het college zijn wij op een prima wijze ondersteund door de griffie. 
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Evenals in 2011/2012 is getracht om het merendeel  van de werkzaamheden en de 
onderzoeken/quick scans in eigen beheer uit te voeren.  
 
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 2013 heeft de gemeenteraad de twee overgebleven leden van de RKCZ voor twee 
jaar herbenoemd tot april 2015. 
 

2.2. Communicatie 
 
In 2013 heeft de RKCZ in samenwerking met de griffie het onderdeel ‘ rekenkamer-
commissie’ van de gemeentelijke website opnieuw opgezet.  
Niet alleen zijn de rapportages nu beter te vinden, maar ook kan er meer 
achtergrondinformatie worden verkregen omtrent de leden en de werkzaamheden. 
 
Daarnaast is de pagina toegankelijker gemaakt voor de burgers om eventuele vragen 
te stellen aan de RKCZ. Overigens is daarvan in 2013 geen gebruikgemaakt. 
 
De informatie op de website wordt periodiek aangepast, waarbij tevens de resultaten 
van de uitgevoerde onderzoeken worden gepubliceerd. 
 
Gedurende het jaar hebben wij regelmatig contact gehad met de griffie om 
allerhande actuele zaken met elkaar te bespreken. 
 
 

2.3. Onderzoek 
 
Op basis van de groslijst 2013 hebben wij twee onderwerpen opgepakt, namelijk: 
- QuickScan handhavingsbeleid gemeente Zaltbommel 
- Quick scan e-dienstverlening. 
 
Beide onderwerpen zijn ondertussen (februari 2014) afgerond en behandeld in de 
gemeenteraad.  
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De quick scan handhavingsbeleid is in eigen beheer uitgevoerd en voor de quick scan 
e-dienstverlening hebben wij expertise ingehuurd van een extern bureau. 
 
In 2013 is een start gemaakt met een onderzoek naar dorps-en wijkgericht werken. 
De eerste resultaten daarvan worden verwacht in het 1e halfjaar 2014. 
 
 
Afgeronde onderzoeken: 
 
QuickScan handhavingsbeleid gemeente Zaltbommel (raad 21.03.2013) 
 
Voorstel en besluit: 

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie 
Zaltbommel:  Onderzoek handhavingsbeleid, beleid en uitvoering, door de 
gemeente Zaltbommel(quick scan); 

2. De door de Rekenkamercommissie Zaltbommel op blz. 4 geformuleerde 
conclusies over te nemen; 

3. In te stemmen met de door de Rekenkamercommissie Zaltbommel op pagina 5 
geformuleerde aanbevelingen aan de gemeenteraad en het college; 

4. Het college de opdracht te geven de aanbevelingen uit te werken in concrete 
voorstellen; 

5. Deze voorstellen te bespreken zodra gereed voor de raad. 
 
Het onderzoek naar het handhavingsbeleid is in eigen beheer uitgevoerd. Daarbij zijn 
ook medewerkers vanuit de organisatie betrokken geweest.  
 
 
QuickScan e-dienstverlening (raad 30.01.2014) 
 

Voorstel en besluit: 
1. Kennis te nemen van de QuickScan e-dienstverlening van de Rekenkamer-

commissie Zaltbommel; 
2. De geformuleerde conclusies van de Rekenkamercommissie in paragraaf 1.2 over 

te nemen;  
3. In te stemmen met de door de Rekenkamercommissie Zaltbommel 

geformuleerde aanbevelingen (bijlage 3); 
4. Het college de opdracht te geven de aanbevelingen uit te werken in concrete 

voorstellen; 
5. Deze voorstellen te bespreken zodra gereed voor de raad. 

 
Voor de uitvoering van dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van de diensten 
van Necker Van Naem.  
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Naast de bestudering van de verschillende documenten, zijn interviews gehouden 
met direct betrokkenen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de 
RKCZ een en ander verder uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Voor 2014 hebben wij in ieder geval op het programma staan een onderzoek naar het 
dorps-en wijkgericht werken. 
 
Verder willen wij eerst de groslijst 2014 samenstellen nadat wij daarover in overleg 
zijn getreden met de fracties nadat de gemeenteraadsverkiezingen hebben plaats 
gevonden.  
 
Tevens hebben wij aangegeven gaarne bereid te zijn de nieuwe raadsleden te 
informeren omtrent de meerwaarde van de Rekenkamercommissie voor de 
controlerende en kaderstellende rol van de Raad.  
 
Zeker in het licht van de decentralisaties zal de rol van de RKCZ belangrijker worden 
voor de ondersteuning van de Raad. Bezien wordt of dit een plaatsje kan krijgen in 
het opleidingsprogramma voor de nieuwe raadsleden. 

 
 
 

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 is samengesteld uit drie externe leden waarvan één voorzitter. 
 
Voorzitter  : dhr. drs. ing. W.F.J.P. Elemans 
De heer Elemans is hoofd van de afdeling Fysieke Leefomgeving bij de gemeente 
Heumen. Daarnaast is hij lid van de Rekenkamer van de gemeenten Schijndel en 
Landerd. 
Vanaf juni 2012 heeft de heer Elemans de taak op zich genomen van voorzitter. In 
april 2013 is de heer Elemans herbenoemd voor twee jaar en heeft hij tevens de 
functie van voorzitter op zich genomen. 
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Lid  : dhr. H.J.F.L. Meeuwsen MBA 
De heer Meeuwsen is ondernemer en heeft een bureau op het gebied van advies, 
coaching, interim-management en werving en selectie. Zijn werkzaamheden zijn 
voornamelijk gericht op overheidsorganisaties.  
Daarnaast is hij lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Buren. 
De heer Meeuwsen is in april 2013 eveneens herbenoemd voor de periode van twee 
jaar. Sinds het vertrek van de vorige secretaris vervult hij de secretariaats-
werkzaamheden.  
 
Lid  : 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 heeft ervaring 
opgedaan met het rekenkamerwerk bij commissies in andere gemeenten. Naar 
aanleiding van de geplaatste advertentie en de daaraan gekoppelde 
wervingsprocedure is uiteindelijke de keuze van de sollicitatiecommissie gevallen op 
de heer Steur. Hij is in mei 2013 benoemd voor de periode van twee jaar. 
 
 
Eind 2012 heeft mevrouw drs. L.M.E.C. Lommers kenbaar gemaakt haar functie van 
voorzitter niet meer te kunnen vervullen en heeft zij aangegeven niet voor een 
herbenoeming in aanmerking te willen komen. In maart 2013 is officieel afscheid van 
haar genomen. 
 
In 2013 vergaderde de RKCZ negen keer. Van deze vergaderingen zijn verslagen 
gemaakt en vastgesteld door de RKCZ. 
 
De drie zittende leden van de RKCZ zijn onlangs benoemd voor twee jaar tot april/mei 
2015.  
Dit zou betekenen dat de zittingsperiode van alle leden tegelijk afloopt, waarbij 
aangetekend moet worden dat de heer Steur in aanmerking komt voor een 
herbenoeming. 
 In overleg met de griffie zal bekeken worden in hoeverre het mogelijk is dit getrapt 
te laten verlopen zodat niet alle kennis in een keer verdwijnt.  
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3.2. Financiële paragraaf 
 
In het onderstaande overzicht doen wij verslag van de begrote en werkelijke baten 
en lasten over 2013.  
 
 
 Begroot Werkelijk 
Beschikbaar budget 2013 € 31.973 €  15.369,75  
   
Presentiegelden  €14.148  € 10.539,75  
(inclusief reiskosten, kosten secretariaat en 
eigen onderzoek) 

   

Lidmaatschappen en contributie € 325 € 330,00 
Onderzoekskosten externe ondersteuning €17.500  €  4.500  
Interne doorbelastingen €0  € 0,00  
Totale lasten € 31.973 €  15.369,75  
   
Resultaat 2013  € 16.603,25  
 
Het positief resultaat over 2013 vloeit terug naar de algemene middelen van de 
gemeente Zaltbommel. 
Dit resultaat is positief beïnvloed, doordat 

a. in 2013 voor slechts een onderzoek externe ondersteuning ingehuurd. Het 
andere onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd.   

b. wij vanwege onderbezetting niet in de gelegenheid waren meerdere 
onderzoeken uit te voeren c.q. uit te laten voeren. 

 
  

 
 


