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Inleiding
In deze nieuwsbrief van de rekenkamers Kapelle, Vlissingen en Middelburg besteden we aandacht
aan twee onderwerpen.



De samenvattende uitkomst van de gehouden enquête naar de tevredenheid van de raadsleden per gemeente over de rekenkamer.
En over de wet versterking decentrale rekenkamers.

Enquête tevredenheidsonderzoek rekenkamers
Inleiding

Per 1 januari 2014 zijn de Rekenkamer Middelburg en de Rekenkamer Vlissingen verbonden via een
personele unie. Per 1 januari 2017 heeft de gemeente Kapelle zich bij deze samenwerking aangesloten. Om ook regelmatig te kunnen leren van dingen die we als rekenkamer beter kunnen doen is een
enquête uitgezet onder alle raadsleden per gemeente.
Het doel van de enquête is om vast te kunnen stellen hoe tevreden de raden zijn over het werk van
de rekenkamer, wat we goed doen en wat we beter kunnen doen.
Voor dit onderzoek zijn in september 2019 vijftien meerkeuzevragen en 4 open vragen opgesteld die
aan alle raadsleden van de drie gemeenten zijn voorgelegd.

Uitkomst op hoofdlijnen
Na twee keer uitvragen was de respons bij Kapelle het grootst en bij Vlissingen het laagst. Vooral een
lage score, zoals bij Vlissingen en iets minder laag in Middelburg, maakt het lastig om een representatief oordeel te destilleren uit de antwoorden. Hierna treft u de score aan op de vraag Hoe tevreden
bent u over de rekenkamer overall?
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Respons 11
Van 29
& respons = 38%
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Ruim Goed

Ondanks de lage respons (Vlissingen en Middelburg) kunnen we de uitkomst en gegeven antwoorden
op de open vragen goed gebruiken om te verbeteren. Per gemeente zijn de volgende aandachts- en
verbeterpunten genoemd:

Kapelle

Ontvangen opmerkingen:
1. Investeer om resultaten toe te lichten en te bespreken;
2. Betere presentatie in de raadsvergadering;
3. Betere uitvoerbare aanbevelingen;
4. Zichtbaar zijn voor raadsleden;
5. Onderwerpen meer vooraf bespreken;
6. Rapporten meer op de gemeente toespitsen.

Vlissingen

Ontvangen opmerkingen:
1. Beschrijf in rapporten eerst de samenvatting, dan de aanbevelingen en dan bevindingen;
2. Kijk meer naar de (werking van de) organisatie van de gemeente;
3. Rekenkamerbrieven met actuele onderwerpen;
4. Zorg voor praktische aanbevelingen;
5. De vraagstelling en de rapporten mogen scherper geformuleerd worden.

NIEUWSBRIEF REKENKAMER KVM

november 2019

Middelburg
Ontvangen opmerkingen:
1. Blijf scherp op de financiële uitgaven;
2. Ruimte laten om snel iets in de actualiteit te kunnen doen;
3. Doorgaan met maatschappelijke onderwerpen;
4. Doorgaan met concrete aanbevelingen;
5. Zou wat vaker contact met RK willen.
Bovenstaande opmerkingen nemen wij mee in ons rekenkamerwerk.

Meer en beter contact

De rode draad bij alle drie de gemeenten is dat de raadsleden aangeven meer contact met de rekenkamer te willen. Wij willen hier graag in voorzien en zullen in ons jaarlijkse rondje raadsfracties aan
u vragen hoe we hier concreet invulling aan kunnen geven. Ook zullen we in deze gesprekken aandacht besteden aan de enquête uitkomsten.”
Verder zien we dat men van ons vraagt meer in te spelen op de actualiteit (Vlissingen en Middelburg), en vraagt men aandacht voor de kwaliteit van de aanbevelingen v.w.b. uitvoerbaarheid en
praktisch gehalte (Vlissingen en Kapelle) .

Wet versterking decentrale rekenkamers
Op 7 oktober 2019 is het wetsvoorstel ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’ bij de Tweede kamer ingediend. Het wetsvoorstel schaft de mogelijkheid af om regels te stellen over de rekenkamerfunctie, waardoor elke gemeente een onafhankelijke (of gemeenschappelijke) rekenkamer moet instellen. Het wetsvoorstel breidt de onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers uit. Deze wetswijziging is een noodzakelijke voorwaarde voor gedegen rekenkameronderzoek in elke gemeente ter ondersteuning van de gemeenteraad. Door de voorgestelde maatregelen wordt een sluitend wettelijk
stelsel gecreëerd voor effectief en efficiënt rekenkameronderzoek en voor de doorwerking daarvan
in de gemeentelijke praktijk. Niet- of nauwelijks functionerende rekenkamerfuncties zullen tot het
verleden gaan behoren aangezien gemeenten over een onafhankelijke rekenkamer moeten beschikken waarvoor alle wettelijke waarborgen gelden, die benodigd zijn voor een goede en actieve functievervulling.
Zodra de nieuwe wet van kracht is geworden zullen we uiteraard beoordelen wat de invloed is op
ons werk en zullen we, indien nodig, met de gemeenteraden hier het gesprek over aangaan. Voor de
rekenkamers van de gemeenten Kapelle, Vlissingen en Middelburg heeft de organisatievorm geen
consequenties omdat wij al het wettelijke model hebben.

Vragen of suggesties? Neem contact met ons op.
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