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1.

Inleiding

1.1.

Inleiding
De Rekenkamer West-Brabant vervult de rekenkamerfunctie voor 9 gemeenten:
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout,
Roosendaal, Rucphen en Zundert.
In het convenant is vastgelegd dat de Rekenkamer jaarlijks voor 1 oktober het
onderzoeksprogramma vaststelt. Het programma wordt middels dit jaarplan aan
de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden.
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2.

Organisatie en samenstelling

2.1.

Organisatie
Gemeentewet
Het functioneren van de Rekenkamer West-Brabant vindt zijn juridische grondslag
in de Gemeentewet. In het kader van de dualisering is daarin vanaf 2006 opgenomen dat gemeenten een rekenkamer of rekenkamerfunctie moeten instellen. De
rekenkamer(functie) onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de
rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.
Samenwerking tussen 9 gemeenten
In oktober 2005 werd door de gemeenten Bergen op Zoom, Geertruidenberg,
Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en Zundert besloten om te komen
tot samenwerking bij de uitoefening van de rekenkamerfunctie. Vanaf 2007 resp.
2009 hebben ook de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur zich hierbij aangesloten.
Het samenwerkingsverband had aanvankelijk betrekking op de periode 2006-2008.
In 2008 hebben de gemeenten de werking geëvalueerd en besloten om het
samenwerkingsverband in de periode 2009-2012 voort te zetten.
Verordening Rekenkamercommissie en Convenant
In het kader van deze samenwerking hebben de gemeenteraden elk een
gelijkluidende “Verordening rekenkamercommissie” vastgesteld waarin de taken,
bevoegdheden en hoofdlijnen in de werkwijze zijn beschreven. Met het oog op de
praktische invulling is tussen de negen gemeenten tevens een “Convenant
betreffende de samenwerking van rekenkamercommissies” gesloten, waarin nadere
afspraken zijn vastgelegd m.b.t. de te volgen werkwijze en kostenverdeling.
Evaluatie
Aangezien de huidige looptijd van het samenwerkingsverband afloopt per 31
december 2012 zal (zoals eerder in 2008) een evaluatie van de rekenkamerfunctie
plaatsvinden. Mede op basis hiervan zullen de gemeenteraden in 2012 tot
besluitvorming komen m.b.t. de toekomstige invulling van de rekenkamerfunctie.

2.2.

Samenstelling Rekenkamer
De Rekenkamer bestaat thans uit vijf leden. Met het oog op de duur van het
samenwerkingsverband zijn de leden benoemd voor een periode tot 31 december
2012.
De Rekenkamer West-Brabant kent in 2012 de volgende samenstelling:
- De heer drs. R.J.A. Clayden, voorzitter
- De heer dr. J. Naafs, plv. voorzitter
- Mevrouw mr. drs. A.M.M. van Breugel
- Mevrouw E.J.M. De Jong-Stabel.
De Rekenkamer wordt ondersteund door de secretaris, de heer W. de Schipper.

6

Jaarplan 2012

3.

Missie en werkwijze

3.1.

Missie
In de notitie “Plaatsbepaling en missie van februari 2006 is als missie
geformuleerd:
De Rekenkamer West-Brabant wil met zorgvuldig onderzoek en een positiefkritische houding bijdragen aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en
het verbeteren van de kwaliteit van het lokale bestuur.
Deze missie vormt het kader waarbinnen de Rekenkamer zijn activiteiten verricht.

3.2.

Doorontwikkeling en evaluatie
De Rekenkamer heeft in 2010 in de vorm van het traject “Doorontwikkeling” de
werkwijze geëvalueerd. Op basis daarvan zijn in oktober 2010 het Reglement van
Orde en het Onderzoeksprotocol aangepast. De zo geformuleerde uitgangspunten
zullen ook in 2012 de kaders vormen waarbinnen de Rekenkamer haar
onderzoekswerkzaamheden verricht.
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is op
landelijk niveau een evaluatie uitgevoerd van de ontwikkeling van de rekenkamerfunctie. Op 12 mei 2011 is de eindrapportage “Evaluatie van de provinciale
en gemeentelijke rekenkamers” uitgebracht.
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4.

Onderzoeksprogramma 2012

4.1.

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderzoeksprogramma voor 2012.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
- de voorbereiding van het jaarplan 2012, in het bijzonder de brief aan
gemeenteraden van 2 mei 2011 en de daarin voorgestelde thema’s voor
onderzoek in meer gemeenten;
- de reacties en verzoeken vanuit de gemeenteraden;
- de criteria die gehanteerd zijn bij de uiteindelijke onderwerpselectie;
- het onderzoeksprogramma 2012.

4.2.

Voorbereiding, thema’s voor onderzoek in meer gemeenten
Brief aan gemeenteraden d.d. 2 mei 2011
In de werkwijze van de Rekenkamer West-Brabant is er in voorzien dat bij de
voorbereiding van het Jaarplan aan de raden van de deelnemende gemeenten de
gelegenheid wordt geboden om een verzoek in te dienen voor de in het
onderzoeksprogramma op te nemen onderwerpen.
De raden zijn bij brief van 2 mei 2011 verzocht om hun verzoek m.b.t. het
onderzoeksprogramma 2012 kenbaar te maken.
In de brief zijn twee door de Rekenkamer voorgestelde opties genoemd voor
onderzoek in meerdere gemeenten. Daarbij is ook de gelegenheid geboden om bij
deze thema’s concrete, op de situatie in de gemeente betrekking hebbende
aandachtspunten aan te geven zodat per gemeente tot maatwerk kan worden
gekomen.
Met het oog op de planning is verzocht om de reacties uiterlijk 30 juni 2011
kenbaar te maken.
Door Rekenkamer voorgestelde thema’s voor onderzoek in meer gemeenten
De Rekenkamer wil, zoals ook in voorgaande jaren, het voordeel van de regionale
opzet benutten door één of twee onderzoeken in meer gemeenten tegelijkertijd tot
uitvoering te brengen. Voor het jaar 2012 worden als opties voor onderzoek in
meer gemeenten benoemd:
a. Burgerparticipatie;
b. Sportbeleid.
aansluiting op onderzoeken Huisvesting onderwijs c.q. Rioleringsbeleid en –beheer
In het kader van het onderzoeksprogramma 2011 zijn onderzoeken in uitvoering
naar de onderwerpen Rioleringsbeleid en –beheer (7 gemeenten) en Huisvesting
Onderwijs (5 gemeenten). Omdat in een deel van de gemeenten één onderzoek
per jaar wordt uitgevoerd diende bij de vaststelling van het programma voor 2011
een keuze tussen deze twee onderwerpen gemaakt te worden.
Met het oog op de mogelijke interesse uit deze gemeenten voor het (nog) niet
gekozen onderwerp heeft de Rekenkamer de betrokken gemeenten in de
gelegenheid gesteld om desgewenst in 2012 hier alsnog onderzoek naar te doen.
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4.3.

Reacties en verzoeken vanuit gemeenteraden
Onderzoeken
Uit de reacties van de gemeenteraden is
onderzoek naar de voorgestelde thema’s
hebben enkele gemeenten aangegeven
mogelijkheid om 2012 alsnog aan te
onderzoeken Rioleringsbeleid en –beheer.

gebleken dat er grote interesse is voor
Burgerparticipatie en Sportbeleid. Ook
dat zij gebruik willen maken van de
sluiten op de in 2011 uitgevoerde

Naast de deelname aan onderzoeken in meer gemeenten kunnen gemeenteraden
ook een verzoek doen voor een specifiek op hun gemeente gericht onderwerp. Ook
van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt:
- Vanuit de gemeente Geertruidenberg is verzocht om onderzoek te doen naar
het onderwerp Subsidiebeleid;
- Door de griffie van de gemeente Zundert is namens de gemeenteraad
medegedeeld dat een meerderheid van de gemeenteraad opteert voor een
onderzoek naar Sturing "Grote Projecten";
- Door de gemeente Halderberge zijn de (ontwikkelingen en procedures)
Centrumplannen als te onderzoeken onderwerp aandragen.
Quick scans
Door de gemeente Etten-Leur is verzocht om in de vorm van een quick scan
onderzoek te doen naar het onderwerp Burgerparticipatie.

4.4.

Criteria
Op basis van de zo tot stand gekomen inventarisatie heeft de Rekenkamer een
uiteindelijke keuze gemaakt. Daarbij zijn de onderwerpen getoetst op de criteria
zoals die opgenomen zijn in het onderzoeksprotocol van de Rekenkamer:
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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;

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.
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4.5.

Nadere analyse
Onderzoeken
Gezien de voorstellen van de Rekenkamer en de reacties daarop van de
gemeenteraden is (afhankelijk van de door de gemeente aangeven voorkeur) bij 5
gemeente onderzoek naar het thema Burgerparticipatie, en bij 4 gemeenten
onderzoek naar het thema Sportbeleid opgenomen.
Op verzoek van de gemeente Zundert wordt in 2012 onderzoek gedaan naar het
onderwerp Sturing grote projecten. Onder die benaming is dit onderwerp ook
opgenomen voor de gemeente Halderberge, waarbij de Centrumplannen als
casestudies voor dit onderzoek zullen worden aangemerkt.
Conform het verzoek van de gemeenteraad zal in 2012 in de gemeente
Geertruidenberg onderzoek gedaan worden naar het onderwerp Subsidiebeleid.
Quick scans
Uit de reacties van de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk is gebleken dat er
interesse is om alsnog aan te sluiten op de in 2011 bij andere gemeenten
uitgevoerde onderzoeken Rioleringsbeleid en –beheer.

4.6.

Onderzoeksprogramma 2012
Op basis hiervan is het navolgende onderzoeksprogramma tot stand gekomen:
Bergen op Zoom
Burgerparticipatie
Sportbeleid
Etten-Leur
Burgerparticipatie
Rioleringsbeleid en –beheer (quick scan)
Geertruidenberg
Subsidiebeleid
Halderberge
Sturing grote projecten
Quick scan: nog te bepalen
Moerdijk
Burgerparticipatie
Rioleringsbeleid en –beheer (quick scan)
Oosterhout
Burgerparticipatie
Sportbeleid
Roosendaal
Burgerparticipatie
Sportbeleid
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Rucphen
Sportbeleid
Zundert
Sturing grote projecten
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5.

Overige activiteiten in 2012
Naast de onderzoeksinhoudelijke taken zijn er ook enkele ondersteunende
activiteiten die onderstaand kort worden toegelicht.
jaarverslag
Conform de afspraken in het Convenant c.q. Onderzoeksprotocol
Rekenkamer voor 1 april 2012 het jaarverslag 2011 vaststellen.

zal

de

evaluatie
Zoals in paragraaf 2.1. werd aangegeven zal een evaluatie van de
rekenkamerfunctie plaatsvinden. Mede op basis hiervan zullen de gemeenteraden
in 2012 tot besluitvorming komen m.b.t. de toekomstige invulling van de
rekenkamerfunctie.
jaarplan 2013
Afhankelijk van de besluitvorming door de gemeenteraden zal de Rekenkamer het
jaarplan 2013 voorbereiden.
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6.

Financieel overzicht

6.1

Begroting 2012
Tabel 6.1.: Baten 2012
Baten

Begroting 2012

Bergen op Zoom

€

71.127

Etten-Leur

€

43.468

Geertruidenberg

€

33.031

Halderberge

€

43.468

Moerdijk

€

43.468

Oosterhout

€

66.064

Roosendaal

€

83.919

Rucphen

€

33.031

Zundert

€

33.031

Totaal

€

450.607

Tabel 6.2. Lasten 2012
Lasten
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Presentiegelden

€

51.000

Secretariaat en onderzoek

€

90.000

Bijkomende kosten, huisvesting en faciliteiten

€

27.000

Totaal interne onderzoekskosten

€

168.000

Externe onderzoekskosten

€

282.607

Totaal

€

450.607

Jaarplan 2012

De prijzen zijn gebaseerd op het huidige prijspeil. Conform de afspraken in het
Convenant zullen het budget c.q. de bijdragen uit de gemeenten per 1-1-2012
worden aangepast voor inflatie.
Voor de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal (waar op grond van het
Convenant het aantal inwoners een bepalende factor is bij de berekening van de
bijdrage) zal ook een aanpassing plaatsvinden in verband met de ontwikkeling van
het aantal inwoners.
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Bijlage 1 Contactgegevens

Postadres
Postbus 5000
4700 KA ROOSENDAAL
Telefoon
(0165) 579358
06-38825354
Internet
www.rekenkamerwestbrabant.nl
E-mail
w.de.schipper@roosendaal.nl
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Bijlage 2 Brief aan gemeenten m.b.t. voorbereiding
Jaarplan 2012
Op 2 mei 2011 zijn de gemeenteraden per brief in de gelegenheid gesteld om verzoeken te
doen met betrekking tot het onderzoeksprogramma 2012. De brief is als bijlage bijgevoegd.
Opgemerkt wordt dat aan gemeenten die in 2011 nog niet hadden deelgenomen aan ofwel
het onderzoek Rioleringsbeleid en –beheer, ofwel het onderzoek Huisvesting Onderwijs, de
mogelijkheid is geboden om in 2012 hier alsnog op aan te sluiten. Omdat de situatie per
gemeente verschillend was, zijn deze passages als facultatief vermeld.
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Aan de gemeenteraad van de Gemeente 
Datum: 2 mei 2011
Ons kenmerk:
Uw kenmerk: Onderwerp: voorbereiding Jaarplan 2012

Behandeld door: drs. W. de Schipper
Doorkiesnummer: 0165-579358
E-mail: w.de.schipper@roosendaal.nl

Geachte leden van de gemeenteraad,
In de werkwijze van de Rekenkamer West-Brabant is er in voorzien dat:
- de Rekenkamer jaarlijks voor 1 oktober een onderzoeksplan vaststelt waarin wordt aangegeven
welke onderwerpen voor het komende jaar in aanmerking komen voor een onderzoek of quick
scan;
- bij de voorbereiding daarvan de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden
gesteld om een verzoek in te dienen voor de in het onderzoeksprogramma op te nemen
onderwerpen.
U wordt hierbij verzocht om uw verzoek m.b.t. het onderzoeksprogramma 2012 kenbaar te maken. Om
de door u voorgestelde onderwerpen zo goed mogelijk te kunnen beoordelen wordt u verzocht om uw
verzoek van een korte toelichting te voorzien.
thema’s voor onderzoek in meer gemeenten 2012
De Rekenkamer wil, zoals ook in voorgaande jaren, het voordeel van de regionale opzet benutten door
één of twee onderzoeken in meer gemeenten tegelijkertijd tot uitvoering te brengen. Voor het jaar 2012
worden als opties voor onderzoek in meer gemeenten benoemd:
a. Burgerparticipatie;
b. Sportbeleid;
In bijlage 1 wordt in kort bestek een toelichting gegeven op deze thema’s.
aansluiting op onderzoeken Rioleringsbeleid en –beheer/Huisvesting Onderwijs (facultatief)
In het kader van het onderzoeksprogramma 2011 zijn thans onderzoeken in uitvoering naar de
onderwerpen Rioleringsbeleid en –beheer (7 gemeenten) en Huisvesting Onderwijs (5 gemeenten).
Omdat in uw gemeente één onderzoek per jaar wordt uitgevoerd diende bij de vaststelling van het
programma voor 2011 een keuze tussen deze twee onderwerpen gemaakt te worden. Daarbij is
besloten om onderzoek te doen naar (afhankelijk per gemeente) het onderwerp Rioleringsbeleid en –
beheer of Huisvesting Onderwijs.
Met het oog op de mogelijke interesse uit uw gemeente voor het (nog) niet gekozen onderwerp wil de
Rekenkamer u in de gelegenheid stellen om desgewenst in 2012 alsnog onderzoek te doen naar
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(afhankelijk per gemeente) het onderwerp Rioleringsbeleid en –beheer of Huisvesting Onderwijs. In
bijlage 2 is een korte toelichting op deze onderzoeken opgenomen.
reactie
Met het oog op de planning vragen wij u om uw reactie uiterlijk 30 juni 2011 aan ons kenbaar te maken.
Wij verzoeken u om daarbij in aanvulling op het door u voorgestelde onderwerp ook een korte
toelichting bij te voegen waarin uw voorkeur wordt toegelicht en zo mogelijk concrete, op de situatie in
uw gemeente betrekking hebbende aandachtspunten aan te geven. Wij zullen deze betrekken bij de
verdere uitwerking van het onderzoek, zodat per gemeente tot maatwerk kan worden gekomen.

Hoogachtend,
Namens de Rekenkamer West-Brabant,

Drs. R.J.A. Clayden,
Voorzitter
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Bijlage 1 bij brief 2 mei 2011: Toelichting op thema’s voor onderzoek in meer gemeenten (2012)

Burgerparticipatie
Eén van de voorwaarden voor effectief beleid is dat de voorzieningen en producten van de gemeente
aansluiten op de behoeften van de inwoners. Burgerparticipatie kan hierbij een belangrijk hulpmiddel
zijn. Onder burgerparticipatie wordt in dit verband verstaan “het geheel van methoden om burgers bij het
beleid te betrekken”. Voorbeelden zijn informatieavonden, formele inspraakprocedures en overleg met
vaste adviesorganen.
In het onderzoek zal worden onderzocht in hoeverre in de gemeente afspraken over burgerparticipatie
zijn gemaakt, en op welke wijze dit bestuurlijk en ambtelijk is georganiseerd en geïmplementeerd. Op
basis van casestudies zal worden getoetst op welke wijze in de praktijk hier invulling aan wordt
gegeven. Tevens zal onderzocht worden in hoeverre de burgerparticipatie door betrokkenen zelf als
effectief wordt ervaren.

Sportbeleid
De beoefening van sport kan in belangrijke mate bijdragen aan doelen op het gebied van recreatie,
gezondheid, sociale samenhang en integratie. De gemeenten stimuleren daarom de deelname aan
sport door o.a. het investeren in accommodaties en het verstrekken van subsidies. Uit de substantiële
omvang van de financiële middelen die hiervoor door gemeenten worden ingezet blijkt dat aan het
sportbeleid een belangrijke maatschappelijke waarde wordt toegekend.
Het onderzoek richt zich op de effectiviteit en doelmatigheid van het sportbeleid. In het kader van de
effectiviteit wil de Rekenkamer onderzoeken welke maatschappelijke doelen door de gemeente met het
sportbeleid worden nagestreefd, en op welke wijze de door de gemeente ondersteunde vormen van
sportbeoefening daar een bijdrage aan leveren. Daarbij zal ook onderzocht worden of en op welke wijze
maatschappelijk en demografische ontwikkelingen (bijv. Ontwikkelingen op het gebied van
volksgezondheid en integratie, opkomst nieuwe vormen van sportbeoefening, wijzigingen in omvang en
samenstelling bevolking) hun doorwerking vinden in het sportbeleid.
In het kader van de doelmatigheid zal onderzocht worden welke kosten aan het sportbeleid verbonden
zijn, hoe deze kosten zich verhouden t.o.v. de andere gemeenten die bij dit onderzoek betrokken zijn,
en welke factoren in hoofdzaak verklarend zijn voor geconstateerde verschillen. Daarbij zal ook
betrokken worden op welke grondslagen daarbij tot een taak- en kostenverdeling wordt gekomen tussen
de gemeente en de deelnemers aan de diverse vormen van sportbeoefening.
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Bijlage 2 bij brief 2 mei 2011: Toelichting op onderzoeken Huisvesting onderwijs en Rioleringsbeleid en
–beheer (facultatief)

Huisvesting Onderwijs
Sinds 1997 berust de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting van scholen in het primair en
voort- gezet onderwijs bij de gemeenten. Het daarbij behorende budget wordt via het gemeentefonds
over de gemeenten verdeeld. Met de decentralisatie werd beoogd om het toekennen van de
huisvestingsvoorzieningen doelmatiger, eenvoudiger en doorzichtiger te maken. De Rekenkamer wil
met het onderzoek toetsen of in de huidige situatie de toekenning van huisvestingsvoorzieningen
inderdaad aan deze kenmerken wordt voldaan.
Daarbij is een concrete aanleiding tot dit onderzoek dat op landelijk niveau door een deel van de
onderwijsbestuurders aangegeven wordt dat de kwaliteit van de huisvesting als onvoldoende is aan te
merken.
Tegelijkertijd blijkt uit het Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds 2010 dat de gemeenten
gezamenlijk minder uitgeven aan het cluster Educatie dan op grond van het ijkpunt zou worden
verondersteld. In de rapportage wordt toegelicht dat de beheerders van het Gemeentefonds er tot
dusver van uit gingen dat dit het gevolg was van de administratieve verwerking van de
huisvestingslasten; dit boekhoudkundig effect zou echter langzaamaan tot het verleden moeten
behoren, zodat dit onvoldoende verklaring biedt.
In 2011 wordt naar dit onderwerp onderzoek gedaan in de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur,
Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal. Indien gewenst kan in 2012 ook in de gemeenten
Geertruidenberg, Halderberge, Rucphen en Zundert onderzoek naar dit onderwerp worden gedaan.
Rioleringsbeleid en -beheer
Het Rioleringsbeleid en -beheer is zowel vanuit inhoudelijk als financieel opzicht als één van de
belangrijkste beleidsterreinen van de gemeente aan te merken. Vanuit inhoudelijke optiek is het
rioleringsstelsel één van de belangrijkste schakels in het waterbeleid. Het rioleringsbeleid wordt
daarmee niet alleen bepaald door technische eisen, maar ook en vooral door de functionele eisen die
de gemeente – in afweging t.o.v. de daaraan verbonden kosten - hieraan stelt.
Vanuit financiële optiek bezien zijn de aan het rioleringsbeleid verbonden kosten als substantieel van te
merken. De aan het rioleringsbeleid verbonden heffingen zijn verantwoordelijk voor een substantieel
deel van de totale lokale lasten. Uit de praktijk blijkt dat er (ook binnen de negen gemeenten die
deelnemen aan het samenwerkingsverband Rekenkamer West-Brabant) belangrijke verschillen zijn in
de hoogte van de tarieven.
In 2011 wordt naar dit onderwerp onderzoek gedaan in de gemeenten Bergen op Zoom,
Geertruidenberg, Halderberge, Oosterhout , Roosendaal, Rucphen en Zundert. Indien gewenst kan in
2012 ook in de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk onderzoek naar dit onderwerp worden gedaan.
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