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1.

Inleiding

1.1.

Inleiding
De Rekenkamer West-Brabant vervult de rekenkamerfunctie voor 7 gemeenten:
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout
en Roosendaal.
In het “Convenant betreffende de samenwerking van Rekenkamercommissies
2013 tot en met 2016” is opgenomen dat de Rekenkamer jaarlijks voor 1 oktober
het onderzoeksplan presenteert. In verband met de besluitvorming door de
gemeenteraden over de voortzetting van het samenwerkingsverband was dat voor
het onderzoeksprogramma 2013 niet haalbaar, en is in het Convenant de datum
voor dit jaar eenmalig gesteld op 1 februari 2013.
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.
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 wordt tussen de zeven gemeenten tevens een “Convenant
betreffende de samenwerking van rekenkamercommissies” gesloten, waarin nadere
afspraken zijn vastgelegd m.b.t. de te volgen werkwijze en kostenverdeling.

2.2.

Samenstelling Rekenkamer
De Rekenkamer West-Brabant kent in 2013 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 drs. W. de
Schipper.

6

Jaarplan 2013

3.

Missie en werkwijze

3.1.

Missie
Het functioneren van de Rekenkamer vindt zijn basis in de missie:
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.

Werkwijze
De werkwijze is vastgelegd in het Onderzoeksprotocol. Hierin zijn onder meer
afspraken vastgelegd met betrekking tot de totstandkoming van het jaarplan, de
inventarisatie en selectie van onderzoeksonderwerpen, de werkwijze bij de
uitvoering van onderzoeken en de procedures van ambtelijk en bestuurlijk
wederhoor.
Het onderzoeksprotocol kunt u raadplegen op de website van de Rekenkamer,
www.rekenkamerwestbrabant.nl.
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4.

Onderzoeksprogramma 2013

4.1.

Voorbereiding
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.
Aan de raden van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Geertruidenberg,
Halderberge, Moerdijk en Roosendaal is bij brief van 4 december 2012 verzocht
om hun verzoek met betrekking tot het onderzoeksprogramma 2013 kenbaar te
maken. In de brief zijn door de Rekenkamer twee opties voorgesteld voor onderzoek in meerdere gemeenten:
a. Jeugdbeleid. Aan de gemeenten wordt een centrale rol toegekend bij de
regie en realisatie van het jeugdbeleid. Bij deze optie wordt onderzocht in
hoeverre dit leidt tot samenhang in beleid, samenwerking bij de uitvoering
en verbetering van de resultaten;
b. Risicomanagement. De aard en omvang van de taken brengen met zich
mee dat gemeenten geconfronteerd kunnen worden met risico’s. Bij deze
optie wordt onderzocht in hoeverre het risicomanagement in de gemeente
leidt tot het tijdig onderkennen en beheersen van risico’s.
Voor de gemeente Oosterhout geldt dat over de onderwerpkeuze en aanpak nader
overleg zal plaatsvinden met een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad.

4.2.

Reacties vanuit gemeenteraden
De gemeente Bergen op Zoom heeft aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar
onderzoek naar het onderwerp risicomanagement. Daarnaast is de suggestie
gedaan om de (kwaliteit van) de bestuurlijke informatievoorziening te onderzoeken. Daarbij wordt opgemerkt dat dit weliswaar een vrij breed onderwerp is,
maar in overleg daar wel focus in aan te brengen is.
In de gemeente Etten-Leur zal besluitvorming plaatsvinden in de raadsvergadering
van 5 februari 2013. In het raadsvoorstel wordt een voorkeur uitgesproken voor
onderzoek naar het onderwerp Risicomanagement. Daarbij wordt aangegeven dat
“een van de speerpunten in het raadsprogramma een structureel sluitende
begroting en meerjarenperspectief is waarbij primair wordt bezuinigd op
bedrijfsvoering en beleid en waarbij in het uiterste geval en als laatste optie
belastingverhoging boven het inflatieniveau aan de orde kan zijn. Om dit speerpunt
te realiseren is ondermeer een adequaat systeem van risicomanagement
onontbeerlijk. Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in het huidige systeem
van risicomanagement en worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van dit
systeem.”
Vanuit de gemeente Geertruidenberg is medegedeeld dat als onderzoeksonderwerp
voor 2013 wordt geopteerd voor Risicomanagement. Daarnaast zijn genoemd:
Jeugdbeleid
Vervolgonderzoek op rapport Rekenkamer 2012 (Subsidiebeleid)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
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Door de gemeente Halderberge wordt Risicomanagement als onderwerp van
onderzoek voorgedragen.
Ook de gemeente Moerdijk heeft als onderwerp gekozen voor Risicomanagement.
Verzocht is bij het onderzoek ook aandacht te besteden aan de risico’s voor de
individuele gemeenten als gevolg van de overheveling van taken naar de
verschillende samenwerkingsverbanden.
Daarnaast zijn een tweetal onderwerpen genoemd waar in de toekomst onderzoek
door de Rekenkamer naar gedaan zou kunnen worden. Deze onderwerpen zijn:
ICT
Verbonden Partijen.
Bij dit laatste onderwerp zou het vooral moeten gaan over de democratische
legitimatie en de rol van de gemeenteraad.
Vanuit de gemeente Roosendaal is de voorkeur uitgesproken voor onderzoek naar
Risicomanagement. Ook onderzoek naar Jeugdbeleid wordt als een relevant
onderzoeksonderwerp voor een van de komende jaren aangemerkt. Daarnaast
wordt de suggestie meegegeven dat onderzoek naar de follow up van
aanbevelingen van de Rekenkamer waardevol kan zijn.

4.3.

Onderzoeksprogramma 2013
Uit de reacties blijkt dat door de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk en Roosendaal de voorkeur kenbaar is
gemaakt voor onderzoek naar het onderwerp “Risicomanagement”. In aansluiting
hierop heeft de Rekenkamer besloten dit onderwerp voor deze zes gemeenten op
te nemen in het onderzoeksprogramma.
Zoals hiervoor aangegeven zal nog nader overleg plaatsvinden m.b.t. de
onderwerpkeuze in de gemeente Oosterhout.
Naast het onderwerp Risicomanagement zijn vanuit de gemeenten voorstellen
gedaan voor onderzoek naar andere onderwerpen. De Rekenkamer zal deze
voorstellen betrekken bij de voorbereiding van het Jaarplan 2014.
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5.

Overige activiteiten in 2013
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 2013 het jaarverslag 2012 vaststellen.

zal

de

jaarplan 2014
Conform hetgeen hierover in het Convenant is bepaald zal de Rekenkamer voor 1
oktober 2013 het Jaarplan 2014 vaststellen.
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6.

Bijdragen gemeenten

6.1

Bijdragen gemeenten 2013
Conform de afspraken die in het Convenant zijn vastgelegd zijn in 2013 de
volgende bijdragen per gemeente van toepassing:

Gemeente
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Totaal
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Bijdrage 2013

€ 35.608
€ 31.674
€ 28.353
€ 29.647
€ 30.823
€ 33.663
€ 37.467
€ 227.235
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Bijlage 1 Contactgegevens
Postadres
Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM
Internet
www.rekenkamerwestbrabant.nl
E-mail
w.de.schipper@bergenopzoom.nl
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