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1. Voorwoord  
In een nieuwe samenstelling heeft de Rekenkamercommissie Zaltbommel (RKCZ) in 2019 de 
ingezette lijn van het voorgaande jaar doorgezet. Karin van den Berg trad toe als lid,  Marc van 
Rosmalen nam het voorzitterschap over.   
  
De focus van de RKCZ lag 2019 op haar onderzoeken en het verder versterken van haar relatie met 
de Gemeenteraad van Zaltbommel. Om haar taak goed te vervullen is het voor de RKCZ belangrijk 
om te weten wat er binnen de raad speelt en welke onderwerpen daarin belangrijk zijn. Er is 
gedurende het jaar dan ook op gezette tijden met (leden van) de raad en het presidium overleg 
geweest over algemene zaken, maar ook in de afstemming over, en de bespreking van onderzoeken. 
Daarnaast heeft de RKCZ regelmatig overleg met de griffier en de gemeentesecretaris. In 2019 
hebben we ervoor gekozen om een nieuwsbrief te ontwikkelen voor de raad om zo tussentijds de 
gemeenteraad te informeren over de lopende onderzoeken en andere nieuwswaardigheden die van 
belang zijn voor het werk van de RKCZ. 
  
De leden van de RKCZ ervaren, evenals in voorgaande jaren, een prettige en constructieve 
samenwerking met de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad. Dit is belangrijk voor 
het doen van goed onderzoek, het draagvlak voor de uitkomsten en de bereidheid om hier als 
gemeente mee aan de slag te gaan.  

  

2. Activiteiten in 2019  
De activiteiten van de RKCZ in 2019 laten zich onderverdelen in twee categorieën:   

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

2.1. Ontwikkeling Rekenkamercommissie 

De RKCZ tracht haar werkzaamheden en de voorbereiding en uitvoering van onderzoeken en quick 
scans zo veel als mogelijk in eigen beheer uit te voeren. Voor de onderzoeken die in 2019 zijn 
begonnen, is dat ook gelukt. Dit komt de betrokkenheid met de organisatie Zaltbommel ten goede en 
tevens kunnen we hierdoor het beschikbare budget effectiever inzetten. Externe expertise wordt 
ingeschakeld indien dat de kwaliteit en het proces meerwaarde geeft. 
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, aan  
denktanks over de decentralisaties in het sociale domein en over de omgevingswet, en aan de 
landelijke kenniskring.  
  
In 2019 zijn de leden Marc van Rosmalen en Pieter Buisman herbenoemd voor een periode van drie 
jaar. Hierbij is Marc van Rosmalen benoemd als voorzitter in verband met het vertrek van Boudewijn 
Steur. Voor het vervullen van de vacature van een lid is eind 2018 een wervingsprocedure opgestart. 
De gemeenteraad heeft in januari 2019 Karin van den Berg benoemd voor een periode van drie jaar.  

 

2.2. Onderzoek  
In 2019 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 2019 onderzoek naar twee onderwerpen afgerond, namelijk:  



• Privacy in het sociaal domein  
• Implementatie van de Omgevingswet  
  
Beide onderzoeken zijn in 2019 aan de Gemeenteraad aangeboden. Het eerste onderzoek is 
uitbesteed aan onderzoeksbureau PBLQ en het tweede onderzoek is uitgevoerd in eigen beheer. De 
rapporten zijn te lezen op de website van de Gemeenteraad Zaltbommel.   
Aangezien de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel in de implementatie van de Omgevingswet 
gezamenlijk optrekken, had de RKCZ het onderzoek hiernaar graag samen met de RKC Maasdriel 
uitgevoerd. De RKC Maasdriel heeft daarvan echter afgezien. 
  
In 2019 zijn door de RKCZ twee onderzoeken opgestart. Het eerste onderzoek betreft de 
toegankelijkheid van de informatievoorziening. Dat onderzoek is uitbesteed aan een extern bureau, 
I&O Research. Ook voor dit onderzoek is samenwerking met de RKC Maasdriel gezocht, gezien de 
samenwerking op dit terrein van beide gemeenten en de BVEB, maar niet gevonden.  
Het tweede onderzoek is eind 2019 opgestart en gaat over Burgerparticipatie. Dit onderzoek is 
gezien de actualiteit op speciaal verzoek van de gemeenteraad opgestart en wordt in eigen beheer 
uitgevoerd met inbreng van externe deskundigen.  
Beide onderzoeken worden medio 2020 afgerond.  

  
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 2019 samengesteld uit drie externe leden waarvan één voorzitter.  
  
Voorzitter: 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 2019 herbenoemd voor 
een periode van drie jaar.  
 
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. 
 
Lid: mevrouw K. van den Berg 
Mevrouw van den Berg is manager Public Affairs bij de Drechtsteden. Tevens is zij lid van het 
Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta en is voorzitter van de Rekenkamer Venlo en de 
RKC Zutphen. Zij is in 2019 voor haar eerste periode van drie jaar benoemd als lid van de RKCZ. 
 
In 2019 is de RKCZ zestien keer bijeen gekomen voor een onderlinge vergadering of met (een 
afvaardiging van) de gemeenteraad. Van de eigen 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 
2019.   
    

Begroot 2019 Gerealiseerd 2019 

Budget € 32.048 € 32.048 

    

Extern onderzoek  € 12.075 

Vergoedingen leden RKCZ  € 12.249 

Lidmaatschappen en 
contributie 

 € 370 

 Overig  € 393 

Totale lasten  € 25.087 

  

Omdat het proces van het onderzoek ‘Toegankelijkheid informatievoorziening’ in 2019 en 
2020 loopt is het begrote budget niet volledig in 2019 besteed. De verplichtingen zijn wel in 
2019 aangegaan , maar komen nu voor een deel ten laste van het budget 2020. Dit betekent 
dat er in 2019 een overschot is ontstaan. Dit overschot kan niet naar 2020 kan worden 
doorgeschoven.  
Ten laste van het budget voor 2020 komen derhalve de kosten van de onderzoeken tweede 
deel ‘Toegankelijkheid informatievoorziening’, Burgerparticipatie en de kosten voor nieuwe 
onderzoeken.  
 

   
  


