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INLEIDING

1.1

Eén rekenkamer voor zeven gemeenten
De rekenkamer is een relatief nieuw instrument, bedoeld om met onafhankelijke
onderzoeken de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. De Rekenkamer
West-Brabant is een rekenkamerfunctie voor zeven gemeenten: Bergen op Zoom,
Geertruidenberg, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en Zundert. De
deelnemende gemeenten hebben in het samenwerkingsconvenant bepaald dat de
Rekenkamer West-Brabant voor het jaar 2006 acht onderzoeken en drie quick-scans dient
uit te voeren. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren heeft de rekenkamer in
februari voor een andere werkwijze gekozen dan conform de verordening is vastgelegd
(zie artikel 14, lid 1). In plaats van een onderwerpinventarisatie te doen voor alle
deelnemende gemeenten en de selectie van onderwerpen en de argumentatie daarbij vast
te leggen in een jaarplan, heeft de rekenkamer voor een aantal gemeenten al een
onderwerp bepaald en de uitvoering van het onderzoek in gang gezet. Deze werkwijze is
begin februari richting de gemeenteraden gecommuniceerd. Toch heeft de rekenkamer
gemeend een jaarplan voor 2006 op te stellen en daarmee de verordening te volgen. In dit
Jaarplan 2006 leest u het onderzoeksprogramma voor 2006. Het jaarplan is in de
vergadering van 31 mei 2006 vastgesteld.

1.2

Missie
In de vergadering van 16 februari heeft de rekenkamer de volgende missie vastgesteld:
“De Rekenkamer West-Brabant wil met zorgvuldig onderzoek en een positief-kritische
houding bijdragen aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en het verbeteren
van de kwaliteit van het lokale bestuur.”

1.3

Samenstelling rekenkamer
De Rekenkamer West-Brabant bestaat uit vijf externe leden die in december 2005
benoemd zijn voor een periode van drie jaar. In maart 2006 zijn de leden beëdigd. De
leden zijn:
De heer drs. R.J.A. Clayden
De heer drs. L.A.R. Sturm RA
De heer dr. J. Naafs
De heer drs. V. Sabee
De heer drs. M.G. van Schadewijk
De rekenkamer heeft als standplaats het fractiehuis van de gemeente Roosendaal
gekozen. De contactgegevens van de Rekenkamer West-Brabant en haar leden zijn
opgenomen in bijlage 1.

1.4

Leeswijzer
De opbouw van dit jaarplan is als volgt: in hoofdstuk 2 is een korte terugblik gegeven op
de activiteiten die de Rekenkamer West-Brabant in de eerste maanden van 2006 heeft
verricht. Deze terugblik is opgenomen, omdat de informatie duidelijk maakt op welke wijze
de rekenkamer invulling wil geven aan haar taken. Hoofdstuk 3 bevat de criteria die de
rekenkamer hanteert bij de selectie van onderzoeksonderwerpen. In het daaropvolgende
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hoofdstuk is aangegeven tot welke concrete onderwerpen deze selectiecriteria hebben
geleid. Voor zover de onderzoeksonderwerpen voor 2006 bekend zijn, is hiervan een
korte omschrijving gegeven. In de laatste twee hoofdstukken gaan wij in op de overige
activiteiten die de rekenkamer in 2006 wil uitvoeren en de financiën van de Rekenkamer
West-Brabant.
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OPSTARTFASE
Sinds januari 2006 is de Rekenkamer West-Brabant volop aan de slag. In dit hoofdstuk is
aangegeven welke afspraken de rekenkamer in de afgelopen maanden heeft gemaakt ten
aanzien van zowel haar werkwijze als de manier waarop zij contact wil onderhouden met
de deelnemende gemeenten. De diverse documenten die hierna besproken worden zijn
ter besluitvorming (Reglement van Orde, Onderzoeksprotocol) of ter informatie (Notitie
plaatsbepaling en missie) aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden

2.1

Werkwijze
2.1.a. Reglement van Orde
Op 24 januari 2006 heeft de rekenkamer een Reglement van Orde vastgesteld. Hierin
staat onder meer omschreven welke criteria de rekenkamer hanteert bij het selecteren van
onderzoeksonderwerpen, wie er onderzoekssuggesties bij de rekenkamer kunnen
indienen en aan welke kwaliteitseisen de rekenkameronderzoeken dienen te voldoen.
Daarnaast zijn in het Reglement van Orde afspraken gemaakt over de vergaderingen en
communicatie van de rekenkamer en is een gedragscode opgenomen.
2.1.b. Notitie plaatsbepaling en missie
In een aparte notitie heeft de Rekenkamer West-Brabant zich bezonnen op haar
plaatsbepaling en missie. Deze notitie is op 16 februari 2006 door de rekenkamer
vastgesteld. De notitie gaat eerst in op de relevante wettelijke uitgangspunten die van
belang zijn voor de rekenkamer en daarna op de positie die de rekenkamer voor de raad,
het college, burgers en de ambtelijke organisatie wil vervullen:
•

Raad: de raad kan te allen tijde een verzoek tot een onderzoek doen. De raad kan ook
zelf onderwerp van onderzoek zijn. Een vastgesteld rapport van de rekenkamer gaat
altijd eerst naar de raad.

•

College: kan te allen tijde een verzoek tot een onderzoek doen. Het college is meestal
zelf ook onderwerp van onderzoek. Via de hoor en wederhoorprocedure kan het
college een reactie geven op het rekenkameronderzoek.

•

Burgers: bij het opstellen van een jaarplan voor 2007 zullen burgers benaderd worden
om onderzoeksvoorstellen te doen.

•

Ambtelijke organisatie: Tijdens de uitvoering van het onderzoek zal gebruik worden
gemaakt van de kennis die bij de organisatie aanwezig is. De ambtelijke organisatie
heeft geen rol bij de analyse van gegevens. Verzoeken tot medewerking van de
organisatie, bijvoorbeeld voor dossiers of interviews worden bij de gemeentesecretaris
ingediend.

In de notitie is verder aangegeven dat de rekenkamer een bijdrage wil leveren aan het
inzicht van de raad in bepaalde onderwerpen, zonder zich in het politieke debat te
mengen. Ook de missie van de rekenkamer (zie 1.2) is in het document opgenomen.
2.1.c. Onderzoeksprotocol
Het onderzoeksprotocol geeft de richtlijnen voor de selectie, uitvoering en afronding van
de rekenkameronderzoeken. De rekenkamer heeft het protocol op 3 maart 2006
vastgesteld. In het protocol staan onder meer beschreven:
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•

De kaders van het onderzoek, zoals probleemstelling, budget, planning,
onderzoeksmethode, beroep op de ambtelijke organisatie e.d. Deze kaders worden ter
informatie gecommuniceerd met raad en gemeentesecretaris.

•

Ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor: bij het ambtelijk hoor en wederhoor wordt
de Nota van Bevindingen gecontroleerd op een juiste weergave van de feiten. Tijdens
het bestuurlijk hoor en wederhoor kan het college een reactie geven op (de conclusies
en aanbevelingen in) het rapport.

In het onderzoeksprotocol is ook opgenomen dat de rekenkamer bij de uitvoering van
onderzoeken met projectteams werkt. Deze projectteams bestaan altijd uit minimaal twee
rekenkamerleden. Het projectteam is eindverantwoordelijk voor het proces en stuurt de
eventueel ingehuurde onderzoekers aan of houdt intensief contact met het
onderzoeksbureau dat het onderzoek uitvoert. Daarnaast doet het projectteam verslag in
de reguliere vergaderingen van de rekenkamer over de voortgang en uitkomsten van het
onderzoek.

2.2

Kennismaking met de gemeenten
Op 29 en 30 maart 2006 heeft de Rekenkamer West-Brabant nader kennisgemaakt met
de deelnemende gemeenten. In afzonderlijke bijeenkomsten per gemeente is er
gesproken met een afvaardiging uit de raad, de griffier en de gemeentesecretaris. In
enkele gevallen is er ook contact geweest met de burgemeester.
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ONDERWERPSELECTIE
In dit hoofdstuk is aangegeven op welke manier de Rekenkamer West-Brabant tot een
selectie is gekomen van de onderzoeksonderwerpen voor 2006.

3.1

Aantal onderzoeken per gemeente
Zoals aangegeven in de inleiding zal de rekenkamer in 2006 acht onderzoeken en drie
quick scans uitvoeren. In tabel 3.1 is aangegeven hoe dit aantal over de deelnemende
gemeenten is verdeeld.

Tabel 3.1 Overzicht aantal onderzoeken per gemeente
Aantal onderzoeken

Aantal quick scans

Gemeente Roosendaal

2

Gemeente Bergen op Zoom

1

1

Gemeente Halderberge

1

1

Gemeente Oosterhout

2

Gemeente Geertruidenberg

1

Gemeente Zundert

1

Gemeente Rucphen
Totaal

3.2

1
8

3

Criteria voor onderwerpselectie
In het onderzoeksprotocol van de Rekenkamer West-Brabant zijn de volgende
selectiecriteria vastgelegd:
“De Rekenkamer West-Brabant heeft, voorafgaand aan haar inventarisatie van
onderzoeksonderwerpen, selectiecriteria vastgesteld om onderwerpen aan te toetsen. De
rekenkamer kiest uiteindelijk onderwerpen die in belangrijke mate voldoen aan de
volgende selectiecriteria:
a. het onderwerp moet leiden tot een onderzoek dat bijdraagt aan de missie van de
rekenkamer;
b. het onderwerp moet betrekking hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid of
rechtmatigheid van het beleid;
c. het onderwerp heeft substantieel financieel, bestuurlijk, maatschappelijk en/of
politiek belang;
d. het moet door de gemeente te beïnvloeden beleid betreffen;
e. er is sprake van een risico, bijvoorbeeld een financieel of maatschappelijk risico
als het onderwerp niet wordt onderzocht;
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f.

het onderwerp heeft toegevoegde waarde;

g. het onderwerp moet voor de rekenkamer haalbaar zijn, dat wil zeggen dat het past
binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden;
h. er moet sprake zijn van enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke
beleidsterreinen in opvolgende onderzoeken;
i.

de resultaten moeten communiceerbaar zijn naar de raad en de bevolking.”

De Rekenkamer West-Brabant heeft op 16 en 30 januari, 10 februari, 3 maart, en op 8 en
17 en 31 mei 2006 vergaderd over de te onderzoeken onderwerpen in 2006. Daarbij heeft
de rekenkamer meerdere bronnen gehanteerd om tot een groslijst van onderwerpen te
komen:
•

Beschikbare informatie per gemeente (begroting, burgerjaarverslag, etc)

•

Mondelinge informatie van griffiers

•

Zelfstudie (internet, knipselkranten e.d.)

Nadat de rekenkamer de onderwerpen op de groslijst heeft getoetst aan de
selectiecriteria, heeft de rekenkamer tot onderzoek van de in tabel 3.2 weergegeven
onderwerpen besloten.
Tabel 3.2 Overzicht onderzoeken/quick scans per gemeente
Onderzoek
Gemeente Roosendaal

Quick scans

Nakoming toezeggingen
Verbonden partijen

Gemeente Bergen op Zoom

Verbonden partijen

Digitaal Loket

Gemeente Halderberge

Programmabegroting 2006

Productie Seniorenwoningen

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2006
Verbonden partijen

Gemeente Geertruidenberg
Gemeente Zundert

Grondbeleid
Programmabegroting 2006

Gemeente Rucphen

Collegeprogramma 2006-2010

De onderzoeken zijn in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.
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ONDERZOEKEN IN UITVOERING
Ten tijde van het opstellen van het Jaarplan 2006 (mei 2006) zijn zes van de elf
onderzoeken die de Rekenkamer West-Brabant in 2006 zal uitvoeren reeds in gang gezet.
De overige vijf onderzoeken zullen vanaf juni 2006 starten. In dit hoofdstuk zijn de elf
onderzoeken in volgorde van startdatum afzonderlijk kort omschreven en is (voorzover
mogelijk) de actuele planning opgenomen. 1

4.1

Nakoming toezeggingen Roosendaal
De gemeenteraad van Roosendaal was één van de eerste gemeenten die een
rekenkamercommissie instelde, nog ruim voordat dit via de Wet dualisering
gemeentebestuur verplicht werd gesteld. Deze rekenkamercommissie, bestaande uit
raadsleden, publiceerde tussen februari 1999 en januari 2006 vier onderzoeken. Deze
onderzoeken gingen over de gevolgen van de decentralisatie van de onderwijsuitgaven
(februari 1999), naar de inzet van externe bureaus (september 2001), naar het
functioneren van op afstand geplaatste gemeentelijke taken in Roosendaal (mei 2003) en
naar de kwaliteit van de programmabegroting (januari 2006).
In maart 2006 is gestart met de uitvoering van een onderzoek naar de nakoming van
toezeggingen door het college aan de raad. Tijdige en volledige wederzijdse
communicatie tussen raad en college is essentieel om de beoogde rollen in een duaal
stelsel goed uit te kunnen voeren. Een onderdeel van deze communicatie vormt de
toezeggingen die het college doet aan de raad. De raad kan immers zijn controlerende
taak beter vervullen naarmate het college richting de raad beter communiceert over
gedane toezeggingen over de uitvoering van beleid. Andersom wordt het vanuit de
uitvoerende en verantwoordende taken van het college ook verwacht dat het college
gedane toezeggingen consequent uitvoert en zich daarover verantwoordt richting de raad.
De Rekenkamer West-Brabant heeft dit onderwerp getoetst aan de door haar opgestelde
criteria en akkoord bevonden. De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt:
“Het vergroten van het inzicht in de nakoming van gedane toezeggingen aan de raad
enerzijds en inzicht in de kwaliteit van de informatievoorziening hierover aan de raad
anderzijds en het zoeken van verklaringen voor eventuele gebreken in de nakoming van
toezeggingen en de kwaliteit van de informatievoorziening over toezeggingen.”
Het projectteam dat de uitvoering van het onderzoek begeleidt, bestaat uit de leden J.
Naafs en M. van Schadewijk. De aanbieding van het onderzoeksrapport aan de raad is
voorzien in juli 2006. Ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek is 25 dagen
gebruik gemaakt van externe ondersteuning.

4.2

Onderzoeken naar de programmabegroting 2006
De gemeenten Oosterhout, Zundert en Halderberge hebben nog geen ervaringen met het
instrument rekenkamer opgedaan. Bij het selecteren van een geschikt onderwerp voor
deze gemeenten heeft de rekenkamer hiermee rekening gehouden. Er is doelbewust
gekozen voor een onderzoek naar de programmabegroting voor 2006. Dit onderwerp is
namelijk van grote betekenis voor de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Daarnaast

1

Voor een uitgebreidere omschrijving van de opzet en uitvoering van het onderzoek wordt verwezen naar de
afzonderlijke onderzoeksplannen.
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biedt dit onderzoeksonderwerp de mogelijkheid om op korte termijn concrete
verbeterpunten aan te reiken voor de werkwijze en opstelling van zowel raad als college
en organisatie.
De onderzoeken in de drie gemeenten zijn op eenzelfde wijze opgezet. In de eerste
plaatst wordt gekeken naar de kwaliteit van de begroting. Daartoe wordt de begroting
onder meer getoetst aan de regelgeving en wordt het Smartgehalte van doelen en
prestaties geanalyseerd. 2 In de tweede plaats wordt in beeld gebracht in welke mate de
begroting doorwerkt in de planning en controlcyclus. Dit houdt in dat wordt bezien of de
begroting sturing geeft aan de opzet en inhoud van bijvoorbeeld bestuursrapportages en
de jaarverantwoording. Beide invalshoeken komen tot uitdrukking in de centrale vraag:
“In hoeverre is de huidige programmabegroting van de gemeente (Oosterhout,
Halderberge, Zundert) een kwalitatief goed instrument waarmee de raad sturing kan
geven aan het gemeentelijk beleid?”
Hierna wordt per gemeente de planning en uitvoering van de onderzoeken beschreven.
4.2.a. Oosterhout
Het onderzoek is gestart in maart 2006. De Nota van Bevindingen is eind april 2006 voor
ambtelijk hoor en wederhoor voorgelegd. Naar verwachting zal het eindrapport in juli 2006
aan de raad kunnen worden aangeboden. Het projectteam dat de uitvoering van het
onderzoek begeleidt, bestaat uit de leden V. Sabee en L.A.R. Sturm. Ten behoeve van de
uitvoering van het onderzoek is 25 dagen gebruik gemaakt van externe ondersteuning.
4.2.b. Zundert
De uitvoering van het onderzoek is begin april 2006 begonnen en zal naar verwachting
doorlopen tot medio juli 2006 . Begin mei 2006 zijn de onderzoeksbevindingen in de
procedure voor ambtelijk hoor en wederhoor gebracht. J. Naafs en V. Sabee vormen het
projectteam voor dit onderzoek. Tijdens de uitvoering is voor 25 dagen externe
ondersteuning ingehuurd.
4.2.c. Halderberge
Ook in Halderberge is het onderzoek begin april 2006 van start gegaan. De Nota van
Bevindingen is in juni 2006 voor ambtelijk hoor en wederhoor voorgelegd. Naar
verwachting zal het eindrapport tijdens of na het zomerreces aan de raad kunnen worden
aangeboden. Het projectteam bestaat uit de leden M. van Schadewijk en L.A.R. Sturm.
Voor dit onderzoek is 24 dagen gebruik gemaakt van externe ondersteuning.

4.3

Grondbeleid Geertruidenberg
In Geertruidenberg hebben in het verleden geen rekenkameronderzoeken
plaatsgevonden. Het onderzoek naar het grondbeleid is dan ook het eerste
rekenkameronderzoek dat in de gemeente plaatsvindt.
Het gemeentelijk grondbeleid vormt een beleidsterrein dat wordt gekenmerkt door
aanzienlijke uitgaven en vaak substantiële financiële risico’s. Een doelmatig en
doeltreffend grondbeleid vormt een belangrijke basis voor het realiseren van ruimtelijke,
volkshuisvestelijke en economische doelstellingen. Vanuit de raadscommissie
Grondgebiedzaken zijn enkele vragen gesteld of de eind 2004 opgestelde grondnota wel
afdoende is uitgewerkt en consequent wordt uitgevoerd. Dit is voor de Rekenkamer WestBrabant aanleiding geweest om te besluiten tot een onderzoek naar grondbeleid in
Geertruidenberg. De vraagstelling voor dit onderzoek luidt:

2

Smart staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
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“Hoe doeltreffend en doelmatig is het proces van planontwikkeling, planrealisatie en
grondexploitatie in de gemeente Geertruidenberg en welke verbeteringen zijn mogelijk in
dit proces?”
Het onderzoek is eind april 2006 gestart en naar verwacht kan het eindrapport kort na het
zomerreces worden opgeleverd. Het projectteam bestaat uit de leden R.J.A. Clayden en
V. Sabee. Bij de uitvoering van het onderzoek is voor 32 dagen externe ondersteuning
aangetrokken.

4.4

Quick Scan Digitaal Loket Bergen op Zoom
De raad van Bergen op Zoom heeft tot voor kort gewerkt met een Commissie
Beleidsevaluatie. Deze raadscommissie deed, net als een rekenkamer, onderzoek naar de
doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Deze commissie heeft in de jaren 1997 tot
2005 diverse onderzoeken gedaan. De meest recente onderzoeken waren een evaluerend
onderzoek naar het gemeentelijk gehandicaptenbeleid (oktober 2005), een evaluerend
onderzoek naar de realisering van ruimtelijke plannen (februari 2004), een onderzoek
naar het gemeentelijk stadsvernieuwingsbeleid (juni 2002) en een onderzoek naar
aanbesteding (juni 2000).
De Rekenkamer West-Brabant is in mei 2006 gestart met een quick scan naar het
functioneren van het Digitaal Loket in Bergen op Zoom. Het onderzoek concentreert zich
op de vraag welke waarborgen er ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van
het Digitaal Loket zijn opgenomen, zodat de gemeentelijke doelstelling kan worden
gehaald. Daarbij wordt in kaart gebracht wat er in het verleden al is gebeurd, welke
maatregelen er voor de toekomst nog zijn voorzien en welke maatregelen eventueel
aanvullend zouden moeten worden genomen.
Vanuit de rekenkamer wordt de quick scan aangestuurd door R.J.A. Clayden en L.A.R.
Sturm. Ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek is voor twaalf dagen
ondersteuning aangetrokken. De uitkomsten van het onderzoek zullen naar verwacht in
september 2006 aan de raad worden kunnen worden aangeboden.

4.5

Vergelijkend onderzoek naar Verbonden Partijen
In de drie gemeenten Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal zal als tweede
rekenkameronderzoek een analyse worden gemaakt van de met de gemeente verbonden
partijen. Verbonden partijen zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
gedefinieerd als die partijen waar gemeenten zowel een bestuurlijk als financieel belang in
hebben. De afgelopen jaren zijn de relaties die gemeenten hebben met andere partijen,
zoals NV’s, BV’s, gemeenschappelijke regelingen, VOF’s, stichtingen, verenigingen en
commanditaire vennootschappen sterk toegenomen. De behoefte aan inzicht in deze
relaties is gestegen, evenals de behoefte aan een duidelijk onderscheid.
De Rekenkamer West-Brabant wil een vergelijkend onderzoek kunnen uitvoeren in de
gemeenten Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal naar de mate waarin de
voorschriften uit de BBV ten aanzien van verbonden partijen worden nageleefd en de
mate waarin de bestuurlijke en financiële risico’s van de relatie tussen gemeente en
verbonden partijen worden beheerst. Daarbij gaat de aandacht van de rekenkamer onder
meer uit naar:
•
•
•

de vastlegging van taken en bevoegdheden in regelingen, contracten en statuten;
de wijze van verantwoording;
de wijze waarop het toezicht is georganiseerd.

Het onderzoek in de drie gemeenten zal gelijktijdig worden uitgevoerd. Per gemeente zal
een afzonderlijk onderzoeksrapport worden opgesteld. De aansturing van de drie
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onderzoeken vanuit de rekenkamer wordt verzorgd door R.J.A. Clayden en L.A.R. Sturm.
Ten behoeve van het onderzoek. De start van het onderzoek is voorzien in juli 2006. Naar
verwachting kan het eindrapport in december 2006 aan de raad worden aangeboden. Ten
behoeve van de uitvoering van de onderzoeken zal voor ongeveer negentig dagen gebruik
worden gemaakt van externe ondersteuning.

4.6

Quick Scan collegeprogramma 2006-2010 Rucphen
In de gemeente Rucphen zal in 2006 het eerste rekenkameronderzoek worden uitgevoerd
door
deelname
aan
een
vergelijkend
onderzoek
(benchmark)
van
tien
collegeprogramma’s. De doelstelling van het onderzoek is het verbeteren van de sturende
functie van het collegeprogramma voor raad en college ten aanzien van het meerjarig te
voeren beleid in de gemeente Rucphen. De rekenkamer hoopt dat het onderzoek kan
leiden tot aanbevelingen voor verdere aanscherping van het collegeprogramma en
doorvertaling van het collegeprogramma in jaarlijkse planning en control producten (met
name de programmabegroting- en verantwoording). De centrale vraag voor het onderzoek
luidt:
“Wat is de kwaliteit van het collegeprogramma als sturingsinstrument en welke
verbeteringen zijn gewenst in het collegeprogramma?”
De start van het onderzoek is voorzien in juni 2006 . Het eindrapport zal in september
2006 aan de raad kunnen worden aangeboden. Het onderzoek zal worden uitgevoerd
door een extern bureau. Contactpersoon vanuit de rekenkamer is M.G. van Schadewijk.

4.7

Quick Scan productie seniorenwoningen Halderberge
Het tweede onderzoek van de Rekenkamer West-Brabant in Halderberge betreft een quick
scan naar de doeltreffendheid van het seniorenbeleid op het gebied van wonen. In de
jaarrekening 2004 van Halderberge is aangegeven dat er in de gemeente een tekort is
aan woningen voor starters en senioren. De afgelopen jaren zijn er aantoonbare
inspanningen verricht met betrekking tot de realisatie van starterswoningen. De
rekenkamer vraagt zich af of het realiseren van seniorenwoningen ook zo voortvarend
verloopt. Via een quick scan wil de rekenkamer een inventarisatie maken van de
inspanningen en resultaten op dit gebied.
De quick scan zal worden uitgevoerd gedurende de periode juli tot en met december
2006. Vanuit de rekenkamer wordt het project aangestuurd door J. Naafs en V. Sabee.
Tijdens de uitvoering is voor twaalf dagen externe ondersteuning ingehuurd.
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ACTIVITEITEN IN

2006

OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2006
Het doen van onderzoek is de hoofdactiviteit van de Rekenkamer West-Brabant. Naast de
uitvoering van de elf onderzoeken/quick scans is de rekenkamer voornemens om in 2006
ook de twee hieronder vermelde activiteiten te ontplooien.

5.1

Jaarplan 2007
Conform de opzet van het Jaarplan 2006 zal de Rekenkamer West-Brabant ook voor 2007
een jaarplanning maken. Alvorens het Jaarplan 2007 wordt opgesteld, stelt de
rekenkamer de raden van de deelnemende gemeenten (conform de verordening) in de
gelegenheid om suggesties voor onderzoeksonderwerpen naar voren te brengen.
Daarnaast wil de rekenkamer ook de inwoners van de deelnemende gemeenten in staat
stellen om ideeën voor geschikte onderwerpen kenbaar te maken. In het Jaarplan 2007
zal de rekenkamer aangeven op welke wijze zij invulling heeft gegeven aan dit
voornemen.
Het Jaarplan 2007 zal vóór 1 oktober 2006 aan de raden van de deelnemende gemeenten
3
worden aangeboden.

5.2

Lancering website
Om de zichtbaarheid en benaderbaarheid voor de deelnemende gemeenten en haar
inwoners te vergroten, zal de Rekenkamer West-Brabant in het najaar van 2006 een
website lanceren.

3

Vóór 1 april 2007 presenteert de rekenkamer het Jaarverslag 2006 waarin de rekenkamer zich verantwoordt
over haar werkzaamheden en uitgaven van 2006.
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6

FINANCIEEL OVERZICHT
In dit hoofdstuk is de financiële situatie in 2006 van de Rekenkamer West-Brabant
weergegeven. In tabel 6.1 is de begroting voor het lopende jaar opgenomen, zoals deze
door de gemeente Roosendaal is opgesteld.

Tabel 6.1 Begroting 2006 (in euro’s)
Baten

Lasten

Roosendaal

61.182

Presentiegelden

35.438

Bergen op Zoom

37.614

Bijkomende kosten

28.863

Oosterhout

61.182

Onderzoekskosten

197.621

Halderberge

37.614

Geertruidenberg

30.591

Zundert

30.591

Rucphen

7.648
Totaal

266.422

Totaal

266.422

Tabel 6.2 Beslag op begroting 2006 (in euro’s)
Huisvesting en faciliteiten

4.500

Reiskosten en presentiegelden

7.700

Diverse kosten

205

Onderzoeksuitvoering (exclusief Rucphen)

201.272

Totaal

213.677

In tabel 6.2 is aangegeven welke financiële verplichtingen de rekenkamer inmiddels is
aangegaan (peildatum 31 maart 2006).
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J AARPLANNING

BIJLAGE 2 JAARPLANNING 2006
De jaarplanning van de rekenkamer is weergegeven in tabel B2.
Tabel B2 Jaarplanning 2006
Activiteit

Start

Presentatie/oplevering

Nakoming toezeggingen (Roosendaal)

maart

juli

Programmabegroting 2006 (Oosterhout)

maart

juli

Programmabegroting 2006 (Zundert)

april

juli

Programmabegroting 2006
(Halderberge)

april

augustus

Opstellen Jaarplan 2006

mei

Opstellen Jaarplan 2007

mei

september

Grondbeleid (Geertruidenberg)

mei

september

Quick scan Digitaal Loket (Bergen op
Zoom)

mei

september

oktober

december

Onderzoek n.t.b. (Bergen op Zoom)

juni

december

Onderzoek n.t.b. (Oosterhout)

juni

december

Onderzoek n.t.b. (Roosendaal)

juni

december

Quick scan n.t.b. (Rucphen)

juni

september

Productie seniorenwoningen
(Halderberge)

juli

december

Lancering website
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