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Inleiding  

 

De Rekenkamercommissie Zaltbommel (RKC) ziet als haar doel (missie) het door middel van 

onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Zaltbommel, in het bijzonder 

het versterken van het bestuurlijke proces door de raad te faciliteren in haar kaderstellende en 

controlerende taak.  

Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de prestaties van de gemeente en waar nodig 

aanbevelingen voor de toekomst te formuleren. De nadruk van het onderzoek ligt op structurele 

processen en het leereffect. Meer informatie over de RKC kunt u vinden op de website van de 

gemeenteraad van de gemeente Zaltbommel.  

De RKC bestaat uit drie (externe) leden:  

• de heer drs. M.P.P. van Rosmalen RAE (voorzitter) 

• mevrouw K. van den Berg (lid) 

• de heer P. Buisman (lid) 

De leden van de RKC zijn allen benoemd tot 1 januari 2025. 

 

Voor u ligt het jaarplan voor 2022. 

  



Onderzoeken in 2022 

Begin 2022 is het onderzoek naar het beleid en de uitvoering van de schuldhulpverlening in de 
gemeente Zaltbommel afgerond. Dit onderzoek is behandeld in de Carrouselvergadering van 13 
januari 2022. Op basis van haar shortlist en afstemming met het presidium bepaalt de RKC begin 
2022 de onderwerpen voor haar mogelijke vervolgonderzoeken. Hierbij bestaat de mogelijkheid om 
wederom te participeren in de zogenoemde landelijke ‘Doe Mee’ onderzoeken van de Nederlandse 
Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies.  
 
Onderzoek Veiligheid in Zaltbommel  
Een fijne gemeente om in te wonen en te werken is bovenal een veilige gemeente. Verschillende 
actoren met verschillende belangen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dragen hier zorg 
voor. De gemeente heeft de regierol bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid. In de gemeente 
Zaltbommel is op dit moment het Integraal Veiligheidsplan 2019/2022 van kracht. Bij de 
totstandkoming van dit jaarplan was de RKC nog bezig met een verkenning naar de focus van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld dat van de doelmatigheid en doeltreffend van een specifiek 
veiligheidsthema en welke rol de raad hierin speelt.  
 
Informeren gemeenteraad 
Naast de onderzoeken die de RKC doet informeert zij ook de raad over aanverwante onderwerpen 
met haar nieuwsbrief. Deze zal ook dit jaar een aantal maal verstuurd worden. Door de verkiezingen 
zal een deel van de gemeenteraad bestaan uit andere personen. De RKC zal dan ook een ronde langs 
de verschillende fracties maken om kennis te maken, de waarde van het rekenkameronderzoek toe 
te lichten en informatie op te halen voor mogelijke onderzoeksonderwerpen in de toekomst.   
 
Verantwoording 
De RKC is een onafhankelijke commissie die middels het publiceren van onderzoeksrapporten 
verantwoording aflegt over haar activiteiten aan de raad en de inwoners van de gemeente. Doel van 
de rapporten is het opstarten van een debat over het functioneren van de gemeente en de rol van de 
raad daarin. Daarnaast ondersteunt de RKC de raad met onderzoek en advies ten behoeve van zijn 
kaderstellende en controlerende taak. 
 
 
Begroting 2022 
De RKC heeft voor 2022 een budget van € X,-.  
 
In de onderstaande tabel vindt u de begroting voor het jaar 2022: 
 

Kostensoort Begroot bedrag 

Onderzoek in 2022 € X 

Kosten vacatiegelden, reiskosten en vergaderingen e.d. € X 

Diverse lasten € X 

Totaal € X 

 

 

 



   


