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maart 2018

Verantwoording 2017 &
Onderzoeksprogramma 2018

Ten behoeve van de
Gemeenteraad april
2018

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

De rekenkamer Middelburg maakt deel uit van de personele unie met de rekenkamers Vlissingen en kapelle
Deze publicatie gebruiken we
ook graag om de rekenkamer te
introduceren bij de nieuwe
raadsleden.
Geschiedenis. De rekenkamer Middelburg is gestart in april 2004. Op
dat moment – 2 jaar voordat in 2006
de wettelijke verplichting voor een
rekenkamer of rekenkamercommissie
bestond – startte de rekenkamer op
grond van een gemeentelijke verordening met vier externe leden. Na
drie jaar werd dit model geëvalueerd
en is besloten de rekenkamer in te
richten volgens art 81a van de gemeentewet. Sinds 2007 heeft de rekenkamer dus het wettelijke model.
Per 1 januari 2014 heeft de rekenkamer Middelburg een personele unie
gevormd met de rekenkamercommissie Vlissingen. Dit betekent dat beide

gemeenten een eigen rekenkamer
hebben volgens het wettelijke model.
De vier leden van de rekenkamers zijn
dan ook benoemd bij beide gemeenten.
Per 1 januari 2017 is de personele
unie uitgebreid met twee leden en
bedient zij ook de gemeente Kapelle.
28 onderzoeksrapporten heeft de
rekenkamer Middelburg sinds haar
oprichting uitgebracht. Deze rapporten zijn terug te vinden op de eigen
website 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 toetsen en door het geven van adviezen te
verbeteren. Zij voorziet daartoe de

Op de volgende bladzijden treft u aan
• de verantwoording over 2017
• het onderzoeksprogramma 2018

gemeenteraad van op onderzoeksfeiten gebaseerde informatie. Deze informatie bestaat uit onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen
over de organisatie, de inrichting, het
beheer, het gerealiseerde beleid en de
verantwoording die daarover is afgelegd. De rapportages van de rekenkamer zijn in principe altijd openbaar.
Werkwijze. De rekenkamer heeft
haar manier van werken vastgelegd in
de werkwijze voor de rekenkamers
Kapelle, Vlissingen en Middelburg.
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.
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Verantwoording 2017

rekenkamer middelburg

Toelichting op het
financiële overzicht
Budget over
In 2017 zijn minder onderzoeksuren
gemaakt dan gepland. Dit heeft alles te
maken met de beperkte capaciteit van de
onderzoekers. Twee onderzoekers gaven
in het laatste kwartaal aan zich niet langer vrij te kunnen maken voor het rekenkamerwerk.

Toelichting op de verantwoording
Vergaderingen. In de vergaderingen
van de rekenkamer stemmen we de
onderzoeksonderwerpen af en bespreken
we de voortgang van onderzoeken, bevindingen en concept-rapportages.
Lidmaatschap NVRR. De rekenkamer
is lid van de Nederlandse Vereniging van
Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Vanwege de personele unie kunnen
we de kosten verdelen over drie rekenkamers.
Overige uitgaven. Dit zijn onder
andere uitgaven m.b.t. reiskosten en het
bezoeken van bijeenkomsten van de
NVRR en ICT-kosten.
Onderzoeksuitgaven. Het betreft de
directe uitgaven aan onderzoek. In 2017
waren dit de onderzoeken naar de decentralisaties (Porthos), beheer kapitaalgoederen, de begroting 2018 en het Participatiefonds. Zie voor de verdere toelichting de kaders hiernaast.
Financieel resultaat. Vanwege de
geringe capaciteit is minder onderzoek
verricht dan gepland. Daarmee is €5.652
van het budget over.
Onderzoeksdagen. In 2017 is de
omvang van de onderzoeken 24 dagen.

Bovenstaand de begroting en realisatie
van 2017
de begroting voor 2018
Daarnaast de realisatie vanaf 2014

De onderzoeken die voorzien
waren in 2017:
1. Beheer en onderhoud kapitaalgoederen;
2. Quick Scan Participatiefonds
woonservicezones;
3. Meerjarenbegroting en effecten
bezuinigingen;
4. Effectiviteit governance van
bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden (evt samen met
andere rekenkamers);
5. Evaluatie rekenkamer personele
unie.
De eerste drie zijn uitgevoerd
in 2017. Nummer 4 staat voor 2018
op het programma. Een drietal onderzoeksdagen is in 2017 nog besteed als vervolg op het rapport
decentralisaties in het sociale domein
(Porthos) van december 2016.
Ad 1. Beheer en onderhoud
kapitaalgoederen. Dit onderzoek
heeft 14 onderzoeksdagen gekost en
is besproken in de commissie AB van
16 januari jl. De eindconclusie van
de rekenkamer is dat het proces van
het beheer van kapitaalgoederen op
het niveau van beheer en uitvoering
op orde is, maar dat de sturende en
controlerende rol van de gemeenteraad hierin nog te veel ontbreekt.

De conclusies en aanbevelingen zijn
allen overgenomen door de gemeenteraad.
Ad 2. De Quick Scan Participatiefonds is deels uitgevoerd in
2017. Omdat we een actueel overzicht willen geven, nemen we de
realisatie in 2017 mee in onze rapportage die binnenkort volgt. We
besteedde drie werkdagen in 2017.
Ad 3. Begroting 2018. Op verzoek
van een aantal raadsfracties hebben
we in oktober een oordeel gegeven
over de begroting 2018. Dit was een
onderzoek op hoofdlijnen en besloeg
twee werkdagen. Vanwege een misverstand in de planning kwam de
rekenkamerbrief op tijd voor de
bespreking in de commissie, maar op
een laat moment voor zowel het
college als de raad. In de toekomst
zullen we proberen dergelijke verrassingen te voorkomen.
Ad 4. Bovengemeentelijke samenwerking doen we in 2018
Ad 5. De evaluatie van de personele unie wordt verplaatst naar
2019.
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Onderzoeksprogramma 2018

rekenkamer middelburg

Rondje fracties. In december
2017 hebben we ons jaarlijkse rondje
langs de fracties gemaakt en geïnventariseerd welke mogelijke onderzoeksonderwerpen relevant zijn voor
het komende jaar. Onderwerpen die
door meerdere fracties genoemd
werden zijn in het sociale domein:
Orionis en Porthos – als nazorg
onderzoek, maar zeker ook in relatie
tot elkaar. Een tweede veel gehoord
onderwerp is subsidies. Hoe effectief zijn deze en worden de prestatieafspraken gerealiseerd? Ook is er
brede belangstelling naar het doelgroepenvervoer: hoe is dit georganiseerd en hoe effectief en hoe
efficiënt is dit? Een ander onderwerp
waar veel fracties zich zorgen over
maken zijn de gemeenschappelijke regelingen. Fracties zijn niet
tegen samenwerking, maar hebben
wel zorgen over de invloed, beheersbaarheid en verantwoordelijkheid van de individuele gemeentera-

den als de uitvoering op afstand staat.
Onderzoekprogramma
2018.
Voor het onderzoeksprogramma
kiezen we voor de volgende onderwerpen:
1. Aronden Participatiefonds;
2. Organisatie sociaal domein
via Porthos en Orionis;
3. De effectiviteit en efficiency
van Subsidies;
4. Effectiviteit, efficiency en
rechtmatigheid van het
doelgroepenvervoer;
5. Grip op gemeenschappelijke regeleningen.
Bovenstaande onderwerpen worden
momenteel uitgewerkt in hoofd- en
deelonderzoeksvragen. Voor alle
onderwerpen geldt dat we altijd
starten met het bevragen van enkele
raadsleden. Onderwerpen1, 3 en 4
worden samen met rekenkamer
Vlissingen onderzocht.

Nieuwe raadsleden
Na 21 maart 2018 zal de gemeenteraad een nieuwe samenstelling
kennen.
Graag introduceren we de rekenkamer
bij de nieuwe raadsleden. Samen met de
griffier zullen we een programma opzetten om de raadsleden bij te praten over
het instrument rekenkamer. De rekenkamer is tenslotte een instrument van de
raad. De rekenkamer ondersteunt de
raad bij het invullen van haar kaderstellende en controlerende functie.
.

Meer informatie
RekenkamerKVM.nl
Samenstelling
rekenkamer Middelburg
De rekenkamer Middelburg bestaat uit (van links naar rechts)
• Wim Fonteine
Fonteine@rekenkamerkvm.nl
• Ingrid Hildenbrant
Hildenbrant@rekenkamerkvm.nl
• Steven Hoven
Hoven@rekenkamerkvm.nl
• Ilona Pattenier
Pattenier@rekenkamerkvm.nl
• Anne Mast
Mast@rekenkamerkvm.nl
• Walter van Wijngaarden Vanwijngaarden@rekenkamerkvm.nl

Vragen?
mail naar
rekenkamer@rekenkamerkvm.nl

