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DE REKENKAMERCOMMISSIE PAPENDRECHT: wie en wat ?
De Rekenkamercommissie Papendrecht bestaat uit een extern voorzitter, twee externe leden en
twee leden van de gemeenteraad. De commissie wordt bijgestaan door de secretaris, te weten
de raadsgriffier van de gemeenteraad. De samenstelling is aldus:
Voorzitter:
Dhr. Drs. R.J.A. Clayden (benoemd tot 01-01-2008)
Leden:
Mw. Drs. J. F. Breedveld, Mw. Drs. K. Meijer (beiden extern lid en benoemd tot
01-01-2008) en de heren H.A. Nieuwstraten en M.C. Hoogland (beiden ook lid
van de gemeenteraad en benoemd in de raadsvergadering van 10 april 2006 voor
de zittingsperiode 2006 – 2010)
Secretaris:
Dhr. Mr. A..P.M.A.F. Bergmans (tevens griffier van de gemeenteraad).
De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke onderzoekscommissie die de gemeenteraad
kan bijstaan in zijn rol als controleur van het college van burgemeester en wethouders.
De regels op basis waarvan de commissie actief is zijn vervat in de Verordening op de
Rekenkamercommissie van de gemeente Papendrecht, het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie, en in de zogeheten
Missie en Werkwijze van de Rekenkamercommissie.
In een jaarplan laat de commissie elk jaar weten welke onderwerpen zij in het betreffende jaar
gaat (laten) onderzoeken. Dat leidt dan tot een rapport met bevindingen en (waar mogelijk)
aanbevelingen tot verbetering op het betreffende onderwerp/beleidsterrein. Het jaarplan is
bedoeld als een kort overzicht van uit te voeren onderzoeksactiviteiten en beoogt niet een
herhaling te zijn van wat er allemaal al in het verleden in andere stukken is vastgelegd: daar zijn
die documenten voor, die alle openbaar (ook via internet) toegankelijk zijn.
DE REKENKAMERCOMMISSIE PAPENDRECHT IN 2007: welke onderzoeken ?
A. ONDERZOEKSONDERWERPEN 2007
Met inachtneming van haar eigen Reglement van Orde, heeft de rekenkamercommissie zich per
publieke oproep, gepubliceerd op 27 september 2006 in de rubriek Nieuws uit de raad in het
Papendrechts Nieuwsblad gericht tot de leden van de gemeenteraad, inwoners en instellingen
met het verzoek om onderwerpen voor uit te voeren onderzoeken in 2007 aan te dragen.
De uiterste termijn voor reacties werd gesteld op 18 oktober 2006.
Van de zijde van de burgers en instellingen kwamen, samengevat, de volgende reacties binnen :
1.
2.
3.
4.

Onderzoek de mogelijkheden tot mediation binnen de gemeente - als alternatief voor,
c.q. aanvulling op bezwaar- en beroepschriftenprocedures;
Onderzoek het beleid ten aanzien van de inhuur van derden door de gemeente;
Onderzoek de waardering van aandelenbelangen die de gemeente heeft in andere
organisaties;
Onderzoek de besluitvorming van de gemeente bij grotere projecten (en betrek daarbij
de verkeersgeleiding binnen de gemeente).

Van de zijde van de gemeenteraad kwam de volgende reactie binnen:
5.

Onderzoek de uitvoering en de resultaten van de Wet Werk en Bijstand voor wat betreft
de gemeente Papendrecht.
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De rekenkamercommissie is van mening dat geen van de aangedragen onderwerpen voldoet
aan de gestelde criteria voor het (laten) uitvoeren van een onderzoek. Daar komt bij dat het
tweede onderwerp feitelijk al is onderzocht in 2005, van welk onderzoek de resultaten zijn te
vinden in het rapport: “ Inhuren is ook op geld sturen “ van december-2005, het eerste
onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie .
Ook het derde onderwerp is naar de mening van de rekenkamercommissie al onderzocht: de
resultaten daarvan zijn te lezen in het rapport: “ Verbonden partijen gemeente Papendrecht “
van november – 2006, het derde en meest recente onderzoekrapport.
Voor de volledigheid: het tweede onderzoek van de rekenkamercommissie betrof de
bruikbaarheid van de programma-begroting voor de gemeenteraad en het daarbij behorende
rapport uit juni-2006 is getiteld: “ Sturen op effecten en prestaties, een onderzoek naar de
bruikbaarheid van de programmabegroting voor de gemeenteraad ” . Over het gebruik van de
betreffende adviezen in de praktijk, zal nog een workshop worden verzorgd voor de voltallige
raad (via de raadscommissie die de financiële kwesties behandelt, te weten de raadscommissie
Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën, de commissie REF).
Bezien we de groslijst van mogelijke en resterende onderwerpen voor een onderzoek zoals die
luidt per de datum dat een keuze voor 2007 moet worden gemaakt, dan zouden per saldo nog
kunnen worden onderzocht:
Afvalinzameling
Systematiek van kostenbeheersing
Sportvoorzieningen
Subsidies
Onderhoud Groen
Onderhoud Grijs.
B. INVULLING TAKENPAKKET 2007
De Rekenkamercommissie beschikt in 2007 (evenals in 2006) over € 40.000,-- voor het doen
van onderzoeken en € 22.000,-- voor administratie e.d. (doorberekening van kostenplaatsen,
kosten vergaderingen, en uren van ambtelijke inzet).
Met het oog op de beschikbare capaciteit en middelen kan de rekenkamercommissie slechts
een gedeelte van de aangedragen ideeën voor onderzoek invullen. Daarnaast is de
rekenkamercommissie, zoals gezegd, een onafhankelijke onderzoekscommissie en bepaalt zij
dus uiteindelijk naar eigen inzicht de keuze van de onderzoeken.
Al met al stelt de rekenkamercommissie zich ten doel om in 2007 twee onderzoeksopdrachten
uit te (laten) voeren. Daarbij is niet gekozen voor onderwerpen die vanuit de gemeenteraad c.q.
de bevolking werden genoemd omdat die onderwerpen feitelijk al waren onderzocht – zie
hierboven – resp. omdat de resterende onderwerpen naar het oordeel van de
rekenkamercommissie minder actueel en van minder groot maatschappelijk en/of financieel
belang werden geacht.

De twee gekozen onderwerpen zijn aldus:
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1. Subsidie - beleid (eind - rapportage uiterlijk op 01 juli 2007).
De rekenkamercommissie denkt aan de volgende formulering van de opdracht :
“”
Onderzoek in hoeverre het huidige subsidiebeleid van de Gemeente Papendrecht efficiënt en
effectief is te noemen. Maak daarbij inzichtelijk in hoeverre er een direct verband bestaat tussen
de realisatie van politiek- maatschappelijke doelstellingen en de overheidsgelden die daaraan
worden besteed . Schenk daarbij aandacht aan de financiële omvang en de vormen van
subsidie – verstrekking, resp. aan de bestuurbaarheid en de beheersbaarheid ervan, alsook
aan de rollen die gemeenteraad en college hierin (zouden moeten) nemen. Kom waar nodig
met aanbevelingen tot verbetering.
“” .
2. Onderhoud Groen en Grijs (eind – rapportage uiterlijk op 01 december 2007).
De rekenkamercommissie stelt zich voor de volgende opdrachtformulering te hanteren:
“”
Breng in beeld in hoeverre de gemeente Papendrecht erin slaagt om ook op de langere termijn
het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte te handhaven op een peil dat past bij een
gemeente van deze omvang. Besteed daarbij aandacht aan het onderhoudsniveau van het
wegenstelsel met bijbehorende voorzieningen, het rioolstelsel, het openbare groen en het
watergangenstelsel, zowel waar het gaat om het dagelijks als om het groot onderhoud. Maak
daarbij ook inzichtelijk in welke orde van grootte en binnen welke cyclus de gemeente
Papendrecht een rehabilitatie- c.q. vervangingsreserve zal dienen aan te houden. Kom waar
nodig met aanbevelingen tot verbetering.
“” .
De rekenkamercommissie wenst daarnaast voor 2007 nog een alternatief achter de hand te
houden:
3. Alternatief : sportvoorzieningen
Als alternatief voor 2007 wil de rekenkamercommissie nog aanhouden een onderzoek naar de
sportvoorzieningen (dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een quick scan, mede
gebaseerd op reeds voorliggende studies). De kern van de betreffende onderzoeksopdracht
zou er dan op neerkomen dat inzichtelijk gemaakt zou moeten worden welke maatregelen /
investeringen nodig zouden zijn om het niveau van de sportvoorzieningen in Papendrecht op
een eigentijds peil te brengen dat past bij de omvang van deze gemeente en voldoet aan de
technische- en veiligheideisen van deze tijd.

Groslijst
Na de vaststelling van de onderzoeksonderwerpen voor het jaar 2007 ziet de groslijst er als
volgt uit:
1. Afvalinzameling
2. Systematiek van kostenbeheersing
3. Sportvoorzieningen (zie ook hierboven: alternatief voor 2007)
4. Veiligheid.

(Aldus vastgesteld door de Rekenkamercommissie, december 2006).
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