DE REKENKAMERCOMMISSIE PAPENDRECHT

De Rekenkamercommissie
Papendrecht:
Jaarverslag - 2005

1

DE REKENKAMERCOMMISSIE PAPENDRECHT: wat en wie ?
De burger wil waar voor zijn belastinggeld: de overheid moet de gelden doeltreffend en
doelmatig besteden. De burger wil ook een overheid die betrouwbaar is en dat de gelden
rechtmatig worden besteed. De wetgever meende dat ook op lokaal niveau de controle op de
besteding van publieke gelden zo goed mogelijk geregeld diende te zijn en bepaalde dat uiterlijk
per 01 januari 2006 gemeenten een zogeheten Rekenkamer of Rekenkamercommissie moesten
hebben: daarmee zou dan de controlerende rol van de gemeenteraad kunnen worden verstrekt.
Zo gebeurde dat in 2005 ook in Papendrecht: de gemeenteraad van Papendrecht besloot om
een rekenkamercommissie in het leven te roepen, waarbij in deze commissie twee leden van de
gemeenteraad zitting zouden hebben. Aldus werd gekozen voor een grote betrokkenheid van de
gemeenteraad bij de taken van de rekenkamercommissie, zonder daarbij overigens afbreuk te
doen aan de onafhankelijke positie van deze commissie, die uiteindelijk haar eigen agenda
bepaalt.
Al met al bestaat de Rekenkamercommissie Papendrecht 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
Leden:
Mw. Drs. J. F. Breedveld, Mw. Drs. K. Meijer (beiden extern lid) en Mw. A.J. van
der Beek-Baas en Dhr. Mr. J. Tegelaar (beiden ook lid van de gemeenteraad)
Secretaris:
Dhr. Mr. A..P.M.A.F. Bergmans (tevens griffier van de gemeenteraad).
De Rekenkamercommissie is dus 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, zoals definitief geaccordeerd door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 30 juni 2005. Voordat het echter zover was, hebben de
beoogde commissie-leden in het voorjaar van 2005 een cursus gevolgd over het wat en hoe van
een rekenkamercommissie.
Nadere uitleg van de regels
In de Verordening op de Rekenkamercommissie van de gemeente Papendrecht is onder meer
geregeld de samenstelling en wijze van benoeming van de leden van de commissie, hoe en
door wie de commissie wordt ondersteund, dat de commissie haar eigen onderzoek vaststelt, en
dat de gemeenteraad de commissie een gemotiveerd verzoek kan doen tot het instellen van een
onderzoek.
In het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
Rekenkamercommissie, is geregeld wat de voorzitter, de secretaris en de leden zoal doen en
hoe men te werk gaat bij een onderzoek en aan welke eisen een onderzoek moet voldoen.
Zo zal de commissie bij de keuze van een onderwerp voor een onderzoek de
volgende criteria in ogenschouw houden:
het onderzoek levert een toegevoegde waarde op: het onderzoek moet informatie
opleveren waarover de raad en het college nog niet beschikt;
het onderwerp draagt risico’s van ineffectiviteit of ondoelmatigheid in zich;
het onderwerp is actueel en heeft en groot maatschappelijk en/of financieel belang;
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het onderwerp raakt direct of indirect het belang van de burger;
opeenvolgende onderzoeken (bijv, op hetzelfde beleidsterrein of binnen dezelfde sector)
vinden niet of zo min mogelijk plaats;
het onderzoek moet zoveel mogelijk leiden tot concrete verbeteringen van het
functioneren van de gemeente en/of tot het lerend vermogen van de organisatie.

In de Missie en Werkwijze van de Rekenkamercommissie staat dat het de missie van de
rekenkamercommissie is een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de gemeente en
van de instellingen en partijen die door de gemeente worden gesubsidieerd, door inzicht te
verschaffen in dit functioneren en waar mogelijk aanbevelingen te doen om dit functioneren te
verbeteren. De commissie richt zich met haar onderzoeken in de eerste plaats tot de
gemeenteraad en brengt daarnaast de onderzoeksresultaten onder de aandacht van de
burgers.
Al deze documenten zijn overigens openbaar en via de website van de gemeente te raadplegen
(www.papendrecht.nl)
Onderzoek in 2005
Nadat alle formaliteiten en spelregels in de eerste helft van 2005 waren afgerond en vastgelegd,
heeft de rekenkamercommissie de tweede helft van 2005 benut om het eerste onderzoek af te
ronden. Onderzocht is de inhuur van extern personeel door de gemeente. Het betreffende
eindrapport met de titel: “Inhuren is ook op geld sturen “ is door de voorzitter van de
rekenkamercommissie aan de voorzitter van de gemeenteraad aangeboden in de
raadsvergadering van 19 januari 2006. De rekenkamercommissie blikte daarbij terug op een
goede en prettige samenwerking met alle betrokken. Het eindrapport bevat een aantal
aanbevelingen tot verbetering zoals: bewaak het nakomen van afspraken, onderhandel over de
tarieven en maak in de begroting duidelijk om welke kosten en besparingen het hierbij gaat.
Jaarplan
Buiten een jaarverslag is er ook nog elk jaar een jaarplan: de commissie laat daarin elk jaar
weten welke onderwerpen zij in het betreffende jaar gaat (laten) onderzoeken. Dat leidt dan,
zoals uit het bovenstaande moge blijken, 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.
En om het sprongetje naar 2006 concreet te maken: het eerste onderzoek in 2006 zal zich
richten op de (bruikbaarheid van de) programmabegroting - zie verder het jaarplan voor 2006
dat aan de gemeenteraad op 19 januari 2006 is aangeboden.

(Aldus vastgesteld door de Rekenkamercommissie, januari 2006).
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