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De rekenkamer kapelle maakt deel uit van de personele 
unie met de rekenkamers vlissingen en middelburg 
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Deze publicatie gebruiken we 
dit jaar ook graag om de reken-
kamer te introduceren bij de 
nieuwe raadsleden.  

Geschiedenis. De rekenkamer Ka-
pelle is gestart per 1 januari 2017. In 
2016 heeft een raadscommissie con-
tact gezocht met de voorzitter van de 
rekenkamers Middelburg en Vlissing-
en en een oriënterend gesprek gehad 
over de mogelijke inrichting van de 
rekenkamer Kapelle. Uiteindelijk 
heeft dit begin 2017 geresulteerd in 
de oprichting van een eigen rekenka-
mer Kapelle, via de personele unie 
van de rekenkamers Middelburg en 
Vlissingen. De personele unie is – na 
een wervings- en selectietraject - 
uitgebreid met twee leden, tot zes 
leden. Hiermee bestaat de rekenka-
mer Kapelle dan ook uit zes leden. 
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Door het vertrek van twee reken-
kamerleden in 2017 is eind 2017 
geworven voor twee nieuwe leden, 
welke in maart 2018 zijn gestart. 
Omdat 1 van de nieuwe leden vanuit 
de werkkring raakvlakken heeft met 
de gemeente Kapelle, is zij niet 
beëdigd in Kapelle. Derhalve bestaat 
de rekenkamer van Kapelle uit vijf 
leden. 

1 onderzoeksrapport heeft de 
rekenkamer sinds haar oprichting 
uitgebracht. De rapporten zijn terug 
te vinden op de eigen website van de 
rekenkamer - rekenkamerKVM.nl.  

De Bedoeling. De Rekenkamer 
heeft als doel het doeltreffend, 
doelmatig, rechtmatig en integer 
functioneren van de gemeente en de 
daarmee verbonden organen te toet-
sen èn door het geven van adviezen te 
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verbeteren. Zij voorziet daartoe de 
gemeenteraad van op onderzoeksfei-
ten gebaseerde informatie. Deze in-
formatie bestaat uit onderzoeksbevin-
dingen, conclusies en aanbevelingen 
over de organisatie, de inrichting, het 
beheer, het gerealiseerde beleid en de 
verantwoording die daarover is af-
gelegd. De rapportages van de reken-
kamer zijn in principe altijd openbaar. 

Werkwijze. De rekenkamer heeft 
haar manier van werken vastgelegd in 
de werkwijze. Hierin is verwoord hoe 
zij tot haar onderzoekskeuze komt, 
hoe zij het onderzoek uitvoert en hoe 
zij rapporteert. Daarnaast is in de 
werkwijze het reglement van orde 
opgenomen. De werkwijze is terug te 
vinden op de website. 

Op de volgende bladzijden treft u aan  

• de verantwoording over 2017  

• het onderzoeksprogramma 2018 

Verantwoording 2017  & 

Onderzoeksprogramma 2018 

Jaarlijks legt de rekenkamer 
voor 1 april verantwoording af 
over de realisatie van het on-
derzoeksprogramma van het 
afgelopen jaar. Daarnaast 
informeert zij de raad over het 
onderzoeksprogramma van het 
komende/lopende jaar. In deze 
bijdrage gaan we in op de ver-
antwoording over 2017 en het 
onderzoeksprogramma voor 
2018. 
 

http://www.rekenkamerkvm.nl
http://www.rekenkamerkvm.nl/Overige%20Documenten/Werkwijze%20Rekenkamer%201.0%20dec%202016.pdf


 Verantwoording 2017       rekenkamer kapelle 

Toelichting op het 
financiële overzicht 

Budget over 
In 2017 zijn minder onderzoeksuren 

gemaakt dan gepland. Dit heeft alles te 

maken met de latere start van de onder-
zoeken en de beperkte capaciteit van de 

onderzoekers. Twee onderzoekers gaven 

in het najaar aan zich niet langer vrij te 
kunnen maken voor het rekenkamer-

werk.  

Toelichting op de verantwoording 
Vergaderingen. In de vergaderingen 

van de rekenkamer stemmen we de 

onderzoeksonderwerpen af en bespreken 
we de voortgang van onderzoeken, be-

vindingen en conceptrapportages.  

Lidmaatschap NVRR. De rekenkamer 

is lid van de Nederlandse Vereniging van 

Rekenkamers en Rekenkamercommis-
sies. Vanwege de personele unie kunnen 

we de kosten verdelen over drie reken-

kamers.  

Overige uitgaven. Dit zijn onder 

andere uitgaven m.b.t. reiskosten, het 
bezoeken van bijeenkomsten van de 

NVRR, ICT-kosten en de opstartkosten 

van de rekenkamer. 

Onderzoeksuitgaven. Het betreft de 

directe uitgaven aan onderzoek. In 2017 
waren dit de onderzoeken naar de regio-

taxi en het leerlingenvervoer en de de-

centralisaties binnen het sociaal domein. 
Zie voor de verdere toelichting de kaders 

hiernaast. 

Financieel resultaat. Vanwege de 

geringe capaciteit is minder onderzoek 
verricht dan gepland. Daarmee is 

€10.750 van het budget over.  

Onderzoeksdagen. In 2017 hebben 

we 25 onderzoeksdagen gerealiseerd.   
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De onderzoeken die voorzien 
waren in 2017: 

1. Regiotaxi en leerlingenvervoer;  
2. Decentralisaties in het sociale 

domein; 
3. Dorpsvisies.  

De eerste twee zijn uitgevoerd 
in 2017. Nummer 3 bleek bij eerste 
oriëntatie te prematuur, omdat de 
dorpsvisies nog niet waren gestart. 
Hierdoor is een rekenkameronder-
zoek op dit moment niet zinnig. Dit 
onderwerp schuiven we door naar 
2018.  

Ad 1. Regiotaxi en leerlingen-
vervoer. Dit onderzoek heeft in 
2017 veertien onderzoeksdagen 
gekost. In november is de rekenka-
merbrief aangeboden aan de raad en 
in februari 2018 is dit onderwerp 
besproken in de gemeenteraad. Alle 
aanbevelingen zijn overgenomen. 

Ad 2. Decentralisaties. De Alge-
mene Rekenkamer doet onderzoek 
bij Kapelle – en bij dertien andere 
gemeenten – naar de uitwerking van 
de decentralisaties (in het sociale 
domein).  

De rekenkamer Kapelle sluit hier 
graag op aan. Omdat de raad tot op 
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heden nog niet is geïnformeerd over 
de uitkomsten van de Algemene 
Rekenkamer, is het nog even wach-
ten op de verdere onderzoeksopzet.  

De rekenkamer Kapelle is inmiddels 
nauw betrokken bij dit onderzoek en 
heeft hieraan in 2017 vijf onder-
zoeksdagen besteed. Nadat de Alge-
mene Rekenkamer haar bevindingen 
heeft gedeeld met de gemeenteraad, 
zullen wij nagaan op welke gebieden 
aanvullend en/of verdiepend onder-
zoek nodig is. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand  

de begroting en realisatie van 2017  

en de begroting voor 2018  



 Onderzoeksprogramma 2018      rekenkamer kapelle 
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Rondje fracties. Begin 2018 heb-
ben we ons jaarlijkse rondje langs de 
fracties gemaakt en mogelijke onder-
zoeksonderwerpen geïnventariseerd  
die  relevant zijn voor het komende 
jaar. De diversiteit aan onderwerpen 
was groot, maar er was ook een 
aantal gemeenschappelijke onder-
werpen. 

Voor 2018 leidt dit tot de volgende 
onderwerpselectie.  

Onderzoekprogramma 2018. 
Voor het onderzoeksprogramma 
kiezen we voor de volgende onder-
werpen: 

1. Decentralisaties; 
2. Dorpsvisies; 
3. Subsidies; 
4. Grip op gemeenschappe-

lijke regeleningen; 
5. De bestuurscultuur. 
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Deze onderwerpen werken we mo-
menteel uit in hoofd- en deelvragen. 
Elk onderzoek starten we met een 
interview van enkele raadsleden om 
onze vraagstelling te verduidelijken 
en eventueel aan te vullen.  

Na onze eerste oriëntatie informeren 
we het college dat we met het on-
derzoek starten en zullen we we 
vragen om een contactambtenaar die 
ons kan helpen wegwijs te worden in 
de organisatie en de eventueel rele-
vante stukken kan aanleveren.  

Uiteraard houden we capaciteit vrij 
voor onderwerpen die mogelijk 
opkomen bij de nieuwe gemeente-
raad. 

 

Nieuwe raadsleden 
Na 21 maart 2018 zal de gemeen-
teraad een nieuwe samenstelling 
kennen.  
Graag introduceren we de rekenkamer 

bij de nieuwe raadsleden. Samen met de 
griffier zullen we een programma opzet-

ten om de raadsleden bij te praten over 
het instrument rekenkamer. De reken-

kamer is tenslotte een instrument van de 

raad. De rekenkamer ondersteunt de 
raad bij het invullen van haar kaderstel-

lende en controlerende functie.  

.  

 

Samenstelling  

Rekenkamer kapelle  
De rekenkamer Middelburg bestaat uit (van links naar rechts) 

• Wim Fonteine  Fonteine@rekenkamerkvm.nl 
• Steven Hoven  Hoven@rekenkamerkvm.nl 
• Ilona Pattenier  Pattenier@rekenkamerkvm.nl 
• Anne Mast   Mast@rekenkamerkvm.nl 
• Walter van Wijngaarden Vanwijngaarden@rekenkamerkvm.nl 

.  

Meer informatie 

RekenkamerKVM.nl 

 

Vragen? 

mail naar 

rekenkamer@rekenkamerkvm.nl 

http://www.rekenkamerkvm.nl
mailto:rekenkamer@rekenkamerkvm.nl

