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Verantwoording 2021 en 
Onderzoeksprogramma 2022 

Maart 2022 

 

Ten behoeve van de 
gemeenteraad 

 

De rekenkamer 
Vlissingen bestaat uit 6 
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 
2021 en vooruit naar 2022. 
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 Begroting  Realisatie Begroting   Realisatie   

 2022 2021 2021 2020 2019 2018 

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

Lidmaatschap NVRR  €          393   €          384   €          384   €        377   €          369   €        240  

Overige uitgaven  €      1.100   €      1.941   €      2.500   €    4.290   €          979   €        685  

            

Onderzoeken  €    24.507   €    22.374   €    22.616   €  12.689   €  17.083   €  23.694  

Totale uitgaven  €    29.993   €    28.449   €    30.000   €  23.356  €  22.931  €  29.119  

            

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

Verschil t.o.v. budget  €                -   €      1.551   €              -    €    6.644   €       7.069   €        881  

 

 

Toelichting op het financiële overzicht 

Budget  

De rekenkamer is binnen het budget voor 2021 
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 in september 2021 in de raad 
behandeld. Het college pakt de aanbevelingen op. 

Burgerparticipatie 

Het onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie 
is in 2021 gestart, is kort onderbroken maar 
inmiddels  gecontinueerd. Rond de zomer wordt het 
rapport verwacht.  

Raadsinstrumenten/informatievoorziening aan de 
raad 

Dit onderzoek naar het gebruik van de verschillende 
instrumenten die de raad heeft (waaronder de zgn. 
artikel-34 vragen) is eind 2021 gestart en zal medio 
2022 worden opgeleverd. 

Intervence 

Op initiatief van de gemeenteraad van Goes zijn de 
rekenkamers van 11 Zeeuwse gemeenten, 
waaronder Kapelle-Vlissingen-Middelburg, een 
onderzoek gestart naar Intervence. Dit wordt door 
een externe partij uitgevoerd en aangestuurd door 
een stuurgroep waarin wij zitting hebben. 
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Onderzoeksprogramma 2022 

In de maanden januari 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. 
Hiervan is door de fracties slechts beperkt gebruik gemaakt. 

Voor het onderzoeksprogramma kiezen we voor de volgende onderwerpen:  

1. Effecten pakket “Wind in de zeilen” voor Vlissingen. 
2. Burger- en overheidsparticipatie. Dit betreft overloop uit 2021. 
3. Raadsinstrumenten/informatievoorziening aan de raad. Dit betreft overloop uit 2021. 
4. Intervence. Dit betreft overloop uit 2021. 

Het onderwerp nr. 1 is een eigen keuze van de rekenkamer, gebaseerd op de financiële 
omvang en mogelijke impact op Vlissingen. 

Samenstelling rekenkamer 

 

De leden van de rekenkamer Vlissingen. Achter, 
vlnr: Wim Fonteine, Anne Mast. Voor, vlnr: 
Marie-Antoinette Smit, Steven Hoven, Dorien 
Derksen. 

In april 2022 treden 2 nieuwe leden toe tot de 
rekenkamer*: Erwin de Koster en Luc 
Keuleneer. Anne Mast zal de rekenkamer medio 
2022 verlaten. 
 

*Na goedkeuring/benoeming door de raad. 

 Opvolging aanbevelingen 

Een terugkerende vraag is wat er gebeurt met de aanbevelingen van de rekenkamer. Geregeld 
monden deze uit in toezeggingen van de colleges, maar dan? De rekenkamer zal in 2022 een 
volgsysteem opzetten om te volgen wat de voortgang is van de gedane toezeggingen, en 
daarover aan de raden te rapporteren. 
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Bijlage: aangedragen onderwerpen 

 

Onderwerp: Huisvesting arbeidsmigranten 
Weging: De vraag hierbij is of er voldoende onderzoek is gedaan en of het 

onderwerp voldoende breed is aangevlogen.  
Het zou worden meegenomen in het onderzoek Burgerparticipatie, maar 
dat blijkt niet opportuun. 

 

Onderwerp: Initiatiefvoorstel tuinhokjes Bossenburg 
Weging: De inschatting van de rekenkamer is dat de fracties hier een wel erg 

verschillend beeld over hebben en het misschien eerst samen zouden 
kunnen bespreken. 

 

Onderwerp: Onderbezetting griffie 
Weging: De griffie zal waarschijnlijk worden versterkt met 0,5 fte. Eerst maar eens 

ervaringen opdoen of dat voldoende is. 
 

Onderwerp: Organisatiebeleid gemeente (meerdere fracties) 
Weging: Ook de rekenkamer constateert dat er significant verloop is. De vraag is of 

zich dit leent voor onderzoek door de rekenkamer of dat het college 
daarover niet beter toelichting kan verschaffen. 

 

Onderwerp: Intervence 
Weging: Dit onderwerp wordt momenteel onderzocht i.s.m. andere Zeeuwse 

rekenkamers. 
 

Onderwerp: Handhaving 
Weging: Mogelijk een onderwerp, het zal dan eerst nog wat scherper moeten worden 

afgebakend. 
 

Onderwerp: Aanbesteding/opvolging aanvullende zorg 
Weging: Zeker interessant, maar er is al erg veel onderzocht in deze sector de laatste 

tijd. De rekenkamer houdt het in portefeuille. 
 

Onderwerp: Business case Machinefabriek 
Weging: Als casus voor hoe wordt omgegaan met investeringen zeer interessant. Er 

is nu geen ruimte in het onderzoeksprogramma, maar de rekenkamer houdt 
dit onderwerp op de shortlist. 

 

 


