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1. Voorwoord  
De tijd vliegt voorbij. Vorig jaar schreven we dat 2020 een bewogen jaar was voor de samenleving. 

Dat is in 2021 nog eens versterkt. Het is turbulent in de samenleving, in onze stad en dorpen en op 

de gemeentelijke beleidsterreinen. Covid-19 drukt daar nog steeds een stevig stempel op. De 

gevolgen daarvan voor de samenleving zijn groter dan we soms denken. Dit maakt de rol en positie 

van het gemeentebestuur nog belangrijker; een raad en college die goed samenwerken en 

vooruitzien, ophalen waar behoeftes liggen en hierop anticiperen.  

In 2021 heeft de Rekenkamercommissie Zaltbommel (RKC) haar agenda bepaald en uitgevoerd in 

afstemming met de Gemeenteraad van Zaltbommel. Ondanks de COVID-19 beperkingen hebben wij 

ons werk nagenoeg volledig kunnen uitvoeren.   

Om goede onderzoeken met meerwaarde voor de Raad te kunnen uitvoeren vindt de RKC het 
belangrijk om periodiek met een afvaardiging van de Raad te spreken over wat er binnen de 
gemeente speelt en welke onderwerpen interessant zijn voor onderzoek. Er is gedurende het jaar 
dan ook op een aantal momenten 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 RKC regelmatig overleg gevoerd met de griffier, de nieuwe gemeentesecretaris en de 
burgemeester. Met onze nieuwsbrief hebben we de raadsleden tussentijds geïnformeerd over de 
lopende onderzoeken en andere nieuwswaardigheden op het snijvlak van Raad en RKC. 
  
De leden van de RKC 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 2021  
De activiteiten van de RKC in 2021 laten zich onderverdelen in twee categorieën:   

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

2.1. Ontwikkeling Rekenkamercommissie 

De RKC 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 2021 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 RKC lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers 
en Rekenkamercommissies. Vanuit de RKC is deelgenomen aan het Doe Mee Onderzoek. Verder 
hebben we deelgenomen aan verschillende webinars en aan de landelijke kenniskring.  
  
In 2021 was de samenstelling van de RKC als volgt; Marc van Rosmalen (voorzitter), Pieter Buisman 
(lid) en Karin van den Berg (lid).  

 

2.2. Onderzoek  
In 2021 heeft de RKC een aantal onderzoeken opgestart, uitgevoerd en/of afgerond:  

 



1. Meldingen Openbare Ruimte 
In 2020 ontving de RKC van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies 
(NVRR) een uitnodiging voor deelname aan een ‘Doe Mee’ onderzoek naar  Meldingen Openbare 
Ruimte (MOR). De RKC vindt dit onderzoek relevant omdat het raakvlakken heeft met de 
Omgevingswet alsook twee door raadsleden aangedragen onderwerpen op onze groslijst, 'parkeer- 
en hondenbeleid'. Ook heeft het onderzoek raakvlakken met ons recente onderzoek naar de 
informatievoorziening. Dit onderzoek is begin 2021 afgerond en aan de Raad aangeboden.  
 
2. Onderzoek Schuldhulpverlening 
Op basis van de RKC-shortlist is begin 2021 met het presidium gesproken over een mogelijk 
onderzoek naar Schuldhulpverlening in de gemeente Zaltbommel. RKC en presidium deelden de 
mening dat dit een belangrijk, actueel en urgent onderwerp was voor onderzoek.  
In mei is het onderzoek met externe ondersteuning van start gegaan met een documentstudie en het 
houden van interviews. Het onderzoek richtte zich met name op het inzicht verkrijgen in het beleid 
en de uitvoering van de schuldhulpverlening en in de wijze waarop preventie en vroegsignalering 
worden aangepakt. Dit onderzoek is behandeld in de Carrouselvergadering van 13 januari 2022. De 
raad gaf hierbij aan het een waardevol, goed en bruikbaar onderzoek te vinden.  
 
3. Wet openbaarheid van bestuur 
In 2021 heeft de RKC wederom deelgenomen aan een ‘Doe Mee’ onderzoek. Dit keer naar de naar  
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hierbij is onderzoek gedaan naar hoe overheden vorm geven 
aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover 
verantwoording afgelegd, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de 
eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen? Dit onderzoek is begin 2022 afgewikkeld.  
 

3. Bedrijfsvoering  
In deze paragraaf doen wij afzonderlijk verslag van de samenstelling van de RKC 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 RKC was in 2021 samengesteld uit drie externe leden waarvan één voorzitter.  
  
Voorzitter: de heer drs. M.P.P. van Rosmalen RAE 
De heer Van Rosmalen is manager Ledenbelang bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars en 
Taxateurs (NVM). 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 2019 herbenoemd voor een periode van 
drie jaar. 
 
Lid: mevrouw K. van den Berg 
Mevrouw van den Berg is manager Public Affairs bij Drechtsteden. Tevens is zij lid van het Algemeen 
Bestuur van Waterschap Brabantse Delta en is voorzitter van de Rekenkamer Deventer en de RKC 
Zutphen. Zij is in 2019 voor haar eerste periode van drie jaar benoemd als lid van de RKC. 
 
In 2021 is de RKC achttien keer bijeengekomen voor een onderlinge vergadering, een overleg/ 
vergadering met (een afvaardiging van) de gemeenteraad of overleggen met de gemeentelijke 
organisatie. Van de eigen vergaderingen zijn verslagen gemaakt en vastgesteld door de RKC.  



  

3.2. Financiële paragraaf  
In het onderstaande overzicht doen wij verslag van de begrote en werkelijke baten en lasten over 
2021.   
    

Begroot 2021 Gerealiseerd 2021 

Extern onderzoek  € 17.500 € 19.960 

Vergoedingen leden RKC incl. 
eigen onderzoeksfunctie 

 € 14.148 € 11.947 

Lidmaatschappen en 
contributie e.a.  

€ 400 € 400 

   

Totale lasten € 32.048 € 32.592 

   


