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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 van de rekenkamercommissie 
Woendrecht. 
 
2019 heeft de rekenkamercommissie gebruikt om het rapport  “Ruimte voor 
Initiatief” af te ronden. De aanbieding is uiteindelijk doorgeschoven naar januari 
2020. 
 
Dit onderzoek zal in 2020 verder worden opgepakt en verwerkt, mede als aanvulling 
op de activiteiten en inbedding van de aanbeveling uit het rapport “Sturen op 
Samenwerking”.  Naar aanleiding van de raadsconferentie, wordt dit in 2020 door 
college en raad verder opgepakt en uitgewerkt.  
 
Wij zien uit naar een productief jaar en hopen dat u met belangstelling kennis zult 
nemen van dit jaarverslag en onze plannen voor 2020. 
 
 
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 
28 maart 2019 

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  

 
 
 
2. Activiteiten 2019 
 
De RKC heeft de werkwijze, zoals deze in 2017 met de fractievoorzitters is 
bekrachtigd, ook in 2019 verder doorontwikkeld en het verheugt ons te zien dat dit 
ook binnen de raad en het college positief wordt opgepakt. 
De Woensdrechtse rekenkamercommissie bestaat sinds 2018 uit vier leden die 
gezamenlijk de onderzoeksopdracht uitvoeren, de heer Ridderhof is hierbij de vaste 
secretaris. 
De LongList is verder opgeschoond en aangevuld met de suggesties vanuit met name 
de fractievoorzitters.  
 
Onderzoeksactiviteiten: 
 
In 2019 is het onderzoek “Ruimte voor Initiatief” afgerond en dit zal in 2020 worden 
aangeboden en behandeld. Het onderwerp voor dit onderzoek is enerzijds een 
vervolg op het voorgaande rapport: “Sturen op Samenwerking”, anderzijds ook een 
zeer belangrijk onderwerp in de diverse verkiezingsprogrammas en in de visie van 
de gemeente Woensdrecht. 
 
Tevens ziet de rekenkamercommissie dat de werkwijze waarin met name gekeken 
wordt naar lopende zaken, om daarin onderzoek te doen en conclussies en 
aanbevelingen te delen met de raad, goed werkt. Dit geldt voor de activitieten 
rondom zowel het onderzoek “Decentralisatie Jeugdzorg”, alsook “Sturen op 
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Samenwerking” en vooruitlopend op de behandeling ook al voor “Ruimte voor 
Initiatief”. 
 
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. Zij hebben een bijdrage kunnen leveren 
aan de long list van onderwerpen welke de rekenkamercommissie continue 
bijhoudt. In 2019 heeft er door omstandigheden geen overleg plaatsgehad met het 
management team, dit is voor 2020 weer ingepland. 
 
 
 
3. Activiteiten 2020 
 
Voor 2020 zal de rekenkamercommissie verder ondersteuning bieden aan de diverse 
activiteiten die door raad en college worden opgezet in het kader van eerdere 
rapporten en aanbevelingen. 
 
2020 is ook het jaar om te reflecteren op de afgelopen jaren. De 
rekenkamercommissie zal onderzoek (laten) uitvoeren over de daadwerkelijke 
doorwerking van de conclusies en aanbevelingen in de afgelopen jaren. 
Dit soort onderzoeken worden in zijn algemeenheid door de meeste rekenkamers op 
gepaste tijd gedaan. Deze rekenkamercommissie vindt het daartoe nu de juiste 
tijd, om tevens te kunnen staven of de veranderde werkwijze de gezochte 
veranderingen c.q. verbeteringen heeft bewerkstelligd. 
De rekenkamercommssie zal het onderzoek “Ruimte voor Initiatief” in 2020 
aanbieden.  
 
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 herziene rapportage. 
Eventuele nieuwe onderzoeksonderwerpen zullen aansluitend aan bod komen. 
 
 
4. Budget 
 
In de gemeentebegroting 2019 is het budget voor de rekenkamercommissie begroot 
op € 17.397,--. Daarvan is afgerond € 11.748,-- aangewend voor de werkzaamheden 
over 2019. Dit is als volgt verdeeld: 
 

• Vacatiegelden   € 10.579,60 
• Adviezen van derden  €      288,-- 
• Contributie NVVR   €      370,--  
• Opleidingen     €          0,-- 
• Overig     €      509,90 
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Aangezien de rekenkamercommissie indien mogelijk alle onderzoeken in eigen 
beheer heeft gedaan, is er in 2019 een positief saldo ten opzichte van de begroting 
gerealiseerd. De rekenkamercommissie heeft een staande afspraak met de raad dat 
indien gewenst gebruik gemaakt kan worden van externe inhuur van 
onderzoekscapaciteit. Voor 2020 zal hier gebruik van gemaakt worden om een deel 
van het onderzoek naar de afgelopen jaren objectief uit te kunnen voeren.  
Wij vertrouwen erop dat de raad de middelen hiervoor dan ook ter beschikking zal 
stellen, mede vanuit het oogpunt van de onderbesteding in de afgelopen 2 jaar. 
 
Voor 2020 is een gelijk bedrag van € 17.397,-- in de gemeentebegroting opgenomen.  




