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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 van de rekenkamercommissie 
Woendrecht. 
 
In het eerste kwartaal van 2018 zijn we met een complete rekenkamercommissie 
aan de slag gegaan. Na een herijking van de groslijst en een hernieuwde shortlist 
van onderwerpen is voor 2018 gekozen om na een vooronderzoek het onderwerp 
Overheidsparticipatie als onderzoek te starten. 
 
Voor de eerste helft van 2018 was ook voorzien om de conclusies en aanbevelingen 
van het rapport “Sturen op Samenwerking” op te nemen in de inwerkperiode van de 
nieuwe raadsleden. In overleg met het college en de raad is ervoor gekozen dit te 
doen in de vorm van een raadsconferentie. Na de daarvoor benodigde gesprekken 
en voorbereiding heeft deze raadsconferentie op 3 October 2018 plaatsgevonden. 
 
In aansluiting op deze raadsconferentie heeft de rekenkamercommissie een 
herziene versie van de rapportage “Sturen op Samenwerking” gemaakt en deze aan 
de Raad aangeboden. 
 
Aansluitend op  deze activiteiten is het onderzoek naar Overheidsparticipatie weer 
opgepakt en zal de aanbieding van dit rapport in 2019 plaatsvinden. 
 
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 rekenkamer of 
rekenkamercommissie in dienen te richten. 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 

Dhr. M.C.A. Bakx 1 januari 2014 1 januari 2018 
Mevr. S.J.S. de Regt 22 februari 2018  
Dhr. M.L.H. Ridderhof 22 februari 2018  

 
Eind 2017 heeft de RKC een sollicitatieprocedure doorlopen, waarna een voordracht 
is gedaan voor benoeming van twee nieuwe leden. De raad heeft Mevr. De Regt en 
de heer Ridderhof per 22 februari 2018 benoemd.  
 
 
2. Activiteiten 2018 
 
De RKC is per 22 Februari 2018 weer voltallig en heeft haar taken opgepakt conform 
de werkwijze zoals deze in 2017 met de fractievoorzitters is bekrachtigd. 
De Woensdrechtse rekenkamercommissie bestaat nu definitief uit vier leden die 
gezamenlijk de onderzoeksopdracht uitvoeren, de heer Ridderhof is hierbij tevens 
vaste secretaris. 
In de eerste vergaderingen heeft de rekenkamercommissie de longlist van 
onderwerpen opnieuw tegen het licht gehouden en is er een vernieuwde short-list 
opgesteld.  
 
Onderzoeksactiviteiten: 
In 2018 is het onderzoek naar samenwerking afgerond en door de opinieraad van 8 
Ferbuari 2018 behandeld. De conclusies en aanbevelingen uit dit rapport zijn door 
de raad als zeer constructief ontvangen en de rekenkamercommissie is gevraagd dit 
mee te nemen tijdens de inwerkperiode van de nieuwe raadsleden. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot het opzetten van een raadsconferentie waarin dit onderwerp 
met de voltallige raad en het college interactief is behandeld. Het resultaat van 
deze sessie is vervolgens door de rekenkamercommissie in een herziene rapportage 
“Sturen op Samenwerking” vervat en aan de raad aangeboden. 
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Tevens heeft de rekenkamercommissie een aanvang gemaakt met een nieuwe 
onderzoek, te weten “Overheidsparticipatie”. 
Dit onderwerp is enerzijds een vervolg op het voorgaande rapport, anderzijds ook 
een zeer belangrijk onderwerp in de diverse verkiezingsprogrammas en in de visie 
van de gemeente Woensdrecht. 
In 2018 is een begin gemaakt met het onderzoek, echter gezien de activiteiten 
rondom de raadsconferentie zal de afronding hiervan in 2019 plaatsvinden.  
 
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 overlegd met de fractievoorzitters. Ook heeft de RKC overleg gehad met het 
management van de gemeente Woensdrecht. Zijn hebben allen ook een bijdrage 
kunnen leveren aan de long list van onderwerpen welke de rekenkamercommissie 
continue bijhoudt. 
 
 
3. Activiteiten 2019 
 
Het documenten research en interviews met betrokkenen zijn in 2018 gestart en 
zullen in 2019 worden doorgezet. 
De rekenkamercommssie zal het onderzoek Overheidsparticipatie in 2019 afronden.  
Tevens zal de rekenkamercommissie volgen op welke wijze uitvoering zal worden 
gegeven aan de aanbevelingen die voortgekomen zijn uit de raadsconferentie en de 
daaruit voorgevloeide herzien rapportage. 
Eventuele nieuwe onderzoeksonderwerpen zullen aansluitend aan bod komen. 
 
 
4. Budget 
 
In de gemeentebegroting 2018 is € 19.606,-- geraamd voor de 
rekenkamercommissie. Daarvan is afgerond € 13.758,-- aangewend voor de 
werkzaamheden over 2018. Dit is als volgt verdeeld: 
 

• Vacatiegelden   €   9.849,36 
• Adviezen van derden  €      288,-- 
• Contributie NVVR   €      360,--  
• Opleidingen     €      430,-- 
• Overig     €      148,88 
• Doorbelastingen organisatie €   2.609,-- 

 
 
Aangezien de rekenkamercommissie indien mogelijk alle onderzoeken in eigen 
beheer doet, is er in 2018 een positief saldo ten opzichte van de begroting 
gerealiseerd. 
Voor 2019 is € 19.606,-- in de gemeentebegroting opgenomen.  




