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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 van de rekenkamercommissie 
Woendrecht. 
 
Met de komst van twee nieuwe leden vormt 2018 de start van een 'nieuwe' periode 
voor de rekenkamercommissie Woensdrecht. Aangezien één van onze leden, 
mevrouw Dijkers, medio 2017 een dienstverband bij de gemeente Woensdrecht is 
aangegaan waren wij genoodzaakt een nieuwe vacature open te stellen. Om 
toekomstige onrust voor het jaar 2018 voor te blijven hebben we dit moment 
aangegrepen om ook de vacature van mevrouw Rossiers, waarvan in 2018 de 
reguliere termijn zou verstrijken tevens op te vullen. Hiermee hebben we de 
tweede helft van 2017 benut om deze beide vacatures in te vullen hetgeen is gelukt 
met de benoeming van mevrouw de Regt en de heer Ridderhof. Dit gecombineerd 
met de herbenoeming van de heer Bakx geeft de commissie vertrouwen de 
komende jaren een stabiele samenstelling te hebben. 
 
Wij danken mevrouw Dijkers en Rossiers voor hun inzet en bijdragen aan de diverse 
onderzoeken van de commissie in de periode waarin zij daar deel van uit maakten 
 
Voor wat het voorbije jaar betreft, in 2017 is het onderzoek 'Sturen op 
samenwerking' afgerond. Dit onderzoek is begin 2018 in de raadsvergadering 
behandeld. 'Sturen op samenwerking' is naar grote tevredenheid extern begeleid 
door dhr. J. Loots. 
Het verheugt de commissie dat in de raadsvergadering aangegeven is, de 
onderzoeksresultaten en conclusies op te nemen tijdens de inwerkperiode van de 
nieuwe raadsleden. Dit komt overeen met één van de handreikingen uit het 
rapport. 
 
Wij zien uit naar een productief jaar en hopen dat u met belangstelling kennis zult 
nemen van dit jaarverslag en onze plannen voor 2018. 
 
 
De voorzitter, 
P.C. Bosse 
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1. Doelstelling en samenstelling van de rekenkamercommissie (RKC) 
 
De gemeentewet bepaalt dat gemeenteraden een rekenkamerfunctie inrichten. De 
raad van de gemeente Woensdrecht heeft daartoe de verordening op de 
rekenkamercommissie vastgesteld. Deze verordening regelt o.a. de samenstelling, 
taken en bevoegdheden van de RKC. De RKC heeft als opdracht: 
 

het onderzoeken van de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur.  

 
De commissie bestaat uit: 
 

 Benoemd per  Herbenoemd per 

Dhr. P.C. Bosse  
(voorzitter per 1 januari 2015) 

1 januari 2009 1 januari 2013 
1 januari 2015 

Mevr. J.C.W.M. Rosiers-
Goorden 

1 augustus 2010 1 augustus 2014 

Dhr. M.C.A. Bakx 1 januari 2014 1 januari 2018 

Mevr. M.E.J.C. Dijkers-
Vromans 

7 april 2016 ---------- 

Mevr. S.J.S. de Regt 22 februari 2018  

Dhr. M.L.H. Ridderhof 22 februari 2018  

 
Mevr. Dijkers heeft per 1 september 2017 ontslag genomen i.v.m. het aanvaarden 
van een functie binnen de gemeente Woensdrecht. Mevr. Rosiers heeft per 1 
februari 2018 vervroegd ontslag genomen, zodat twee nieuwe leden gelijktijdig 
geworven konden worden.  
Eind 2017 heeft de RKC een sollicitatieprocedure doorlopen, waarna een voordracht 
is gedaan voor benoeming van twee nieuwe leden. De raad heeft hen op 22 februari 
2018 benoemd.  
 
 
2. Activiteiten 2017 
 
De RKC is per 1 januari 2015 gestart met een pilot om met vier leden verder te 
gaan, waarbij de taken van de secretaris onderling worden verdeeld. De 
voorgenomen evaluatie is, in overleg met de fractievoorzitters, eind 2017 positief 
afgerond. In opmaat heeft de RKC een (constructief) gesprek met een 
vertegenwoordiging van het management en het college gevoerd. De 
Woensdrechtse rekenkamercommissie bestaat nu definitief uit vier leden. Wel is er 
voor gekozen om weer te gaan werken met een vaste secretaris  (dhr. Ridderhof). 
 
Onderzoeksactiviteiten: 
In 2017 is het onderzoek naar samenwerking gestart. Onderdeel daarvan was een 
interactieve werksessie met de raad. De RKC heeft bij dit onderzoek gebruik 
gemaakt van de expertise van dhr. J. Loots. In december 2017 is het concept-
rapport afgerond. Het rapport is behandeld in de opinieraad van 8 februari 2018.  
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Overleg: 
Vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om elkaar op de hoogte te houden en 
momenten te creëren voor uitwisseling van ervaringen en verwachtingen, heeft de 
RKC enkele malen overlegd met de fractievoorzitters. Ook heeft de RKC overlegd 
met het management van de gemeente Woensdrecht.  
 
 
3. Activiteiten 2018 
 
Op de eerste vergadering in 2018 van de nieuw samengestelde commissie zal op 
basis van de lijst met mogelijke onderzoeksonderwerpen het volgende 
onderzoeksonderwerp gekozen worden. In een vooronderzoek zal de haalbaarheid 
en relevantie van het onderzoeksonderwerp worden getoetst. Deze eerste 
vergadering is gepland voor maart 2018. Dit betekent dat, bij verschijnen van het 
jaarverslag/jaarplan het nieuwe onderzoeksonderwerp nog niet definitief is 
vastgesteld. Gezien de nieuwe samenstelling verwacht en streeft de commissie er 
naar om in 2018 één onderzoek af te ronden en aan te bieden. 
De overleggen met fractievoorzitters en management zullen ook in 2018 
plaatsvinden. Tevens is de commissie gevraagd een actievere rol in te nemen bij de 
informatieverstrekking aan de nieuwe raadsleden. 
 
 
4. Budget 
 
In de gemeentebegroting 2017 is € 19.739,-- geraamd voor de 
rekenkamercommissie. Daarvan is afgerond € 18.416,-- aangewend voor de 
werkzaamheden over 2017*. Dit is als volgt verdeeld: 
 

• Vacatiegelden   € 12.231,79 

• Adviezen van derden  €   2.975,-- 

• Contributie NVVR   €      350,--  

• Overig     €      288,-- 

• Doorbelastingen organisatie €   2.571,-- 
 

Nieuw vanaf 2017 is dat salariskosten van de organisatie zijn doorbelast vanwege 
B.B.V. voorschriften (verdeeld op basis van % op de totale begroting). Het aandeel 
daarvan voor de rekenkamercommissie over 2017 was € 2.571,-. 
De raming voor de rekenkamercommissie is daarom met dat bedrag verhoogd vanaf 
2017.  
 
*In de gemeentelijke rapportage is een bedrag van € 2.985 opgenomen voor 
werkzaamheden die in 2016 hebben plaatsgevonden. 
 
Voor 2018 is € 19.540,-- in de gemeentebegroting opgenomen.  


