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Verantwoording 2020 en 
Onderzoeksprogramma 2021 

Maart 2021 

 

Ten behoeve van de 
gemeenteraad 

 

De rekenkamer 
Vlissingen bestaat uit 5 
leden en is actief sinds 
2006. Sinds 2014 
kennen wij een 
personele unie met de 
rekenkamer 
Middelburg. Per 1 
januari 2017 heeft de 
gemeente Kapelle zich 
bij deze samenwerking 
aangesloten. 

 

De Bedoeling 

De rekenkamer heeft als doel het functioneren van de gemeente en de daarmee verbonden 
organen te toetsen en te verbeteren. Wij voorzien daartoe de gemeenteraad van op 
onderzoek gebaseerde informatie. We kijken daarbij naar doeltreffendheid, doelmatigheid 
en rechtmatigheid. Deze informatie bestaat uit bevindingen, 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 
openbaar.  

Werkwijze 

De rekenkamer heeft haar manier van werken 
vastgelegd in de werkwijze. Hierin is verwoord hoe 
zij de onderzoeken kiest, uitvoert en rapporteert. 
Verder is in de werkwijze het reglement van orde 
opgenomen. De werkwijze is terug te vinden op de 
website (https://www.rekenkamerkvm.nl). 

Jaarlijks in maart verantwoordt de 
rekenkamer de realisatie van het 
onderzoeksprogramma van het 
afgelopen jaar. Daarnaast informeert 
zij de raad over het onderzoeks-
programma van het komende jaar. In 
deze bijdrage kijken we terug op 
2020 en vooruit naar 2021. 
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Verantwoording 2020 
 Begroting  Realisatie Begroting     Realisatie     

 2021 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Vergaderingen  €      4.500   €      6.000   €      4.500   €      4.500   €      4.500   €      3.500   €      3.750   €      4.000  

Lidmaatschap NVRR  €          384   €          377   €          377   €          369   €          240   €          234   €          350   €          336  

Overige uitgaven  €      2.500   €      4.290   €      2.400   €          979   €          685   €          978   €      1.585   €      1.984  

              

Onderzoeken  €    22.616   €    12.689   €    22.723   €    17.083   €    23.694   €    11.258   €    15.741   €    14.256  

Totale uitgaven  €    30.000   €    23.356   €    30.000   €    22.931   €    29.119   €    15.970   €    21.426   €    20.576  

              

Budget  €    30.000  €    30.000  €    30.000   €    30.000   €    30.000   €    30.000   €    30.000   €    30.000  

Verschil t.o.v. budget    €      6.644     €      7.070   €          881   €    14.030   €      8.574   €      9.424  

 

Toelichting op het financiële overzicht 

Budget  

De rekenkamer is binnen het budget voor 2020 
gebleven.  

Vergaderingen 

In de vergaderingen van de rekenkamer stemmen 
we de onderzoeksonderwerpen af en bespreken we 
de voortgang van onderzoeken, bevindingen en 
conceptrapportages.  

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, 
afstemming met de gemeente, het bezoeken van 
bijeenkomsten van de NVRR en ICT-kosten.  

Onderzoeksuitgaven  

Dit betreft de directe uitgaven aan onderzoek.  

Financieel resultaat 

Een klein deel van het budget is ongebruikt en vloeit 
terug in de gemeentekas.  

Uitgevoerde onderzoeken 

Vastgoed en accommodaties 

Het onderzoek naar vastgoed en accommodaties is in 
2020 gestart en wordt voorjaar 2021 in de raad 
behandeld. 

Burgerparticipatie 

Het onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie 
is in 2020 wel gestart maar niet gecontinueerd. Dit 
wordt in 2021 opgepakt. Participatie wordt voor 3 
gemeenten uitgevoerd. Het onderzoek in Vlissingen 
wordt als laatste uitgevoerd en kan dan ook 
profiteren van de opgedane kennis uit de andere 
gemeenten. Medio 2021 komen de resultaten 
beschikbaar. 

Gemeenschappelijke regelingen 

De rekenkamer heeft, mede naar aanleiding van het 
laatste rapport van de VZG, de (wettelijke) 
ontwikkelingen rond gemeenschappelijke regelingen 
afgezet tegen de VZG-voorstellen en deze verwoord 
in  een rekenkamerbrief die naar de drie raden is 
gezonden. De discussie hierover loopt nog. 
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Onderzoeksprogramma 2021 

In de maanden november t/m maart hebben we ons jaarlijkse rondje langs de fracties 
gemaakt om mogelijke onderzoeksonderwerpen op te halen die relevant zijn voor het 
komende jaar.  

Voor het onderzoeksprogramma kiezen we voor de volgende onderwerpen:  

1. Burger- en overheidsparticipatie. Dit betreft overloop uit 2020. 
2. Informatievoorziening aan de raad. 
3. Besteding Corona-gelden. 

Het laatste onderwerp zal waarschijnlijk pas eind 2021 worden opgepakt, mede vanwege het 
nog bewegende speelveld. 

Corona en zo 

Het afgelopen jaar is, net als voor 
iedereen, heel anders verlopen dan 
we hadden ingeschat. In maart werd 
de omvang van de  pandemie 
duidelijk. 

Veel ambtenaren en bestuurders 
gingen werken vanuit huis, net als de 
leden van de rekenkamer. Dit 
bemoeilijkte in een aantal gevallen de 
contacten, niet in de laatste plaats 
omdat iedereen op een nieuwe 
manier moest gaan werken. In een 
aantal gevallen leidde dit tot 
vertraging in de onderzoeken. De 
benodigde informatie is desondanks 
aangeleverd en betrokkenen konden 
worden geïnterviewd, al dan niet op 
afstand.  

 

 

Samenstelling rekenkamer 

Eind 2020 is rekenkamerlid Ingrid Hildenbrant 
gestopt met het rekenkamerwerk i.v.m. 
aanvaarding van een functie als strategisch 
adviseur bij het overlegorgaan voor Zeeuwse 
gemeenten (OZO). Vooralsnog gaat de 
rekenkamer verder met 5 leden. 

 

De leden van de rekenkamer Vlissingen.  

Achter, vlnr: Wim Fonteine, Anne Mast. Voor, vlnr: 
Marie-Antoinette Smit, Steven Hoven, Dorien 
Derksen. 
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Bijlage: aangedragen onderwerpen 

 

Onderwerp: Stichting ROAT: onderzoek naar effectiviteit 
Weging: De rekenkamer heeft eerder de stichting ROAT kort onderzocht in het 

onderzoek naar subsidies. Daarbij zijn geen opvallende zaken 
geconstateerd. 

 

Onderwerp: Nollebos: hoe is inbreng burgers meegenomen? 
Weging: Dit wordt als casus meegenomen in het onderzoek naar Burgerparticipatie. 

 

Onderwerp: Intervence 
Weging: Dit is een nog lopende kwestie, de situatie is ook nog niet 100% 

uitgekristalliseerd. Onderzoek van de rekenkamer zal weinig toevoegen.  

 

Onderwerp: Samenwerking raad/college 
Weging: Dit zal aan de orde komen in het onderzoek naar de informatievoorziening 

aan de raad. 

 

Onderwerp: Informatievoorziening aan de raad en beantwoording art.34-vragen 
Weging: Dit onderwerp zal in 2021 door de rekenkamer worden onderzocht. 

 

Onderwerp: Kostendekkende tarieven 
Weging: Dit onderwerp is interessant omdat het de belangen van de burger raakt. 

We verwachten dit in de komende jaren op te pakken. 

 

Onderwerp: Hoe zit het met het huidig woningtekort? 
Weging: Naar onze mening kan dit prima door het college worden beantwoord. Er 

ligt hier een relatie met provinciaal beleid. 

 

Onderwerp: Orionis: voert zij haar taken goed uit? Is het niet te duur? 
Weging: Er is al zoveel onderzoek naar Orionis gedaan dat rekenkameronderzoek 

weinig zal toevoegen. 

 

Onderwerp: Porthos: wat heeft de ontkoppeling opgeleverd? 
Weging: Dit is een moeilijk te beantwoorden vraag omdat het speelveld continu in 

beweging is. Als je dit wilt beantwoorden heb je een nulmeting nodig. De 
situatie was toen anders dan nu, waardoor cijfers erg lastig te vergelijken 
zijn.  

 

Onderwerp: Grondexploitaties 
Weging: Dit onderwerp is reeds eerder onderzocht, maar zeker een kandidaat voor 

een update/nazorg-onderzoek in de komende jaren. 
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Onderwerp: Besteding Corona-gelden 
Weging: Dit onderwerp is interessant omdat het aanzienlijke risico’s voor de 

gemeente kent en omdat niet alle financiële regelingen al helemaal helder 
zijn. De rekenkamer pakt dit onderwerp eind 2021 op. We 
veralgemeniseren de vraag dan tot “wat kost corona de gemeente?”. 

 

Onderwerp: Huisvesting arbeidsmigranten: (hoe) is er naar de burger geluisterd? 
Weging: We nemen dit mee als casus in het onderzoek Burgerparticipatie. 

 


