Jaarverslag 2017
Rekenkamercommissie gemeente
Peel en Maas
Verslag rekenkamercommissie over de verrichte
werkzaamheden 2017

Rekenkamercommissie Peel en Maas
13-06-2018

Inhoud
1

Inleiding........................................................................................................................... 2

2

Algemeen ........................................................................................................................ 3

3

4

5

6

2.1

Over de rekenkamercommissie ................................................................................... 3

2.2

Samenstelling rekenkamercommissie Peel en Maas....................................................... 3

Wat hebben we gedaan? ................................................................................................... 4
3.1

Governance naar de veiligheidsregio Limburg Noord ..................................................... 4

3.2

Hulp bij het huishouden ............................................................................................. 5

3.3

Het nieuwe besturen.................................................................................................. 6

3.4

Vergaderingen en bijeenkomsten ................................................................................ 8

Wat hebben we daarmee bereikt? ...................................................................................... 9
4.1

Governance van Veiligheidsregio Limburg Noord .......................................................... 9

4.2

Het nieuwe besturen.................................................................................................. 9

4.3

Hulp bij het huishouden ............................................................................................. 9

Ontwikkeling rekenkamercommissie ..................................................................................10
5.1

Kennis en kwaliteit ....................................................................................................10

5.2

Rekenkamer of rekenkamerfunctie .............................................................................10

Financiële verantwoording................................................................................................11
Toelichting ......................................................................................................................11
Opbrengsten ...................................................................................................................11

Jaarverslag 2017

pagina 1 van 12

1894/2018/ 1254624

1

Inleiding

De Rekenkamercommissie Peel en Maas brengt verslag uit over de activiteiten in 2017. Daarmee legt
de rekenkamercommissie verantwoording af over haar handelen. Aanvullend wordt inzicht gegeven
op welke wijze de middelen zijn besteed, die de gemeenteraad aan de rekenkamercommissie heeft
verstrekt.
In de hierna volgende hoofdstukken zijn de activiteiten nader uitgewerkt, waarbij de volgende
opbouw wordt gevolgd:
2. Algemeen
2.1. Over de rekenkamercommissie
2.2. Samenstelling rekenkamercommissie
3. Wat hebben we gedaan?
4. Wat hebben we daarmee bereikt?
5. Besteding van middelen.
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2

Algemeen

2.1 Over de rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie Peel en Maas is een onafhankelijk toezichthoudend bestuursorgaan dat
onderzoek verricht naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde
bestuur en beleid door de gemeente Peel en Maas.
De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een onderzoeksplan op, waarmee wordt vastgesteld welke
onderzoeken het in de komende periode gaat verrichten.
De grondslag voor een rekenkamer of rekenkamercommissie is geregeld in de gemeentewet. Het
instellen van een rekenkamer of een rekenkamerfunctie, gebeurt door een verordening vast te
stellen. De gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas heeft op 20 december 2011 met een
verordening een rekenkamercommissie ingesteld. Deze verordening regelt de samenstelling, taken
en bevoegdheden van de rekenkamercommissie Peel en Maas. Conform deze verordening stelt de
gemeenteraad de nodige middelen ter beschikking voor een goede uitoefening van haar
werkzaamheden.

2.2 Samenstelling rekenkamercommissie Peel en Maas
In de gemeente Peel en Maas is sprake van een rekenkamerfunctie. Dat wil zeggen dat er een
(rekenkamer)commissie is waaraan gemeenteraadsleden deelnemen. Conform de verordening
bestaat de rekenkamercommissie uit vier door de gemeenteraad benoemde leden: 2 externe leden,
waaronder de voorzitter en 2 interne leden die tevens gemeenteraadslid zijn. Aanvullend wordt een
plaatsvervangend intern lid benoemd. Deze gemeenteraadsleden zijn bij voorkeur afkomstig van
zowel oppositiepartijen als coalitiepartijen. De leden vervullen geen betrekkingen die ongewenst zijn
met het oog op een goede vervulling van hun ambt of hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De
rekenkamercommissie wordt ondersteund door de secretaris van de rekenkamercommissie.
In 2017 hebben een tweetal wisselingen in de samenstelling van de rekenkamercommissie
plaatsgevonden. Voorzitter en extern lid Thijs Berkers heeft in september 2017 zijn functie
neergelegd en is opgevolgd door Bert Holman. De samenstelling in 2017 was volgende:

Voorzitter
Extern lid
1
Intern (plv ) lid
Intern lid
Intern lid

Tot en met september 2017

Vanaf november 2017

Thijs Berkers
Jeanne Derks
Frits Berben
John Timmermans
Edward Wezenberg

De heer Bert Holman
ongewijzigd
ongewijzigd
ongewijzigd
ongewijzigd

Naast wisseling van voorzitter is er een wisseling geweest van secretaris van de
rekenkamercommissie. Yanne Weijers heeft begin 2017 haar functie als secretaris neergelegd. De
griffier2 van de gemeente Peel en Maas heeft deze leemte tijdelijk opgevangen. Vanaf april 2017 zijn
de taken van de secretaris geleidelijk ingevuld door Frank Wijnen, die per 1 november 2017 formeel
benoemd is door de gemeenteraad als secretaris.

1
2

plaatsvervangend

Conform de verordening van de rekenkamercommissie zorgt de griffier zorg voor de vervanging van de
secretaris als deze verhinderd is.
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Wat hebben we gedaan?

In 2017 zijn door de rekenkamercommissie een drietal onderzoeken afgerond. De
rekenkamercommissie van Peel en Maas heeft deelgenomen aan het rekenkameronderzoek naar de
Governance van Veiligheidsregio Limburg Noord. Het onderzoek werd in een gemeenschappelijk
verband van rekenkamers en rekenkamercommissies van Noord en Midden Limburg uitgevoerd.
Voor de gemeente Peel en Maas heeft de rekenkamercommissie de rekenkameronderzoeken Hulp
bij de Huishouding en Het nieuwe besturen uitgevoerd.
Alle onderzoeken zijn in 2016 opgestart en door externe partijen verricht. Wat de raad heeft gedaan
aan besluitvorming naar aanleiding van de aanbevelingen wordt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag
nader toegelicht.

3.1 Governance naar de veiligheidsregio Limburg Noord
Net als andere Nederlandse gemeenten worden de gemeenteraden in Noord- en Midden-Limburg
onder invloed van taakuitbreiding en budgetkortingen geconfronteerd met een toenemende
regionale samenwerking. De raden ervaren dat het niet eenvoudig is om hun kaderstellende en
controlerende taak ‘op afstand’ uit te voeren. Dit terwijl een groot deel van het gemeentelijk budget
omgaat in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit maakt het noodzakelijk om ‘grip’ te
krijgen op de aansturing en zicht te houden op het functioneren van samenwerkingsverbanden.
In 2016 en 2017 heeft de rekenkamercommissie van Peel en Maas, samen met de
rekenkamercommissie van Beesel en de rekenkamer van Venlo, het initiatief genomen voor de start
van een eerste gezamenlijke onderzoek door de rekenkamers en rekenkamercommissies in Noord en
Midden Limburg. Vanuit de rekenkamercommissie van Peel en Maas heeft extern lid Jeanne Derks
deel genomen aan een zogenaamde spiegelgroep. Yanne Weijers heeft als secretaris van de
rekenkamercommissie deelgenomen aan de regionale begeleidingscommissie.
Het gezamenlijke onderzoek werd na ambtelijk wederhoor, bestuurlijke reactie en presentatie aan de
gemeenteraad op 27 juni 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.
Centrale vraagstelling
De centrale vraagstelling in het onderzoek naar de Veiligheidsregio Limburg Noord is:
In hoeverre past het huidige governancemodel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord bij de formele
(wettelijke) kaders en de gewenste mate van grip door de deelnemers en in hoeverre geeft het huidig
functioneren aanleiding tot aanpassing van het governancemodel?
De centrale vraag is uitgewerkt in 20 deelvragen, geclusterd naar vier governancethema’s met
onderzoeksvragen en een cluster met adviesvragen. Het onderzoek richt zich op het domein
Veiligheid binnen de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, waarin
tevens het domein Publieke gezondheid (GGD) is opgenomen. Het domein Publieke gezondheid is in
dit onderzoek slechts betrokken voor zo ver het inhoudelijk raakt aan het domein Veiligheid en in
relatie tot de besturingsstructuur.
De rekenkamer-(commissie)s hebben de feitelijke uitvoering van het onderzoek uitbesteed. Onder
eindverantwoordelijkheid van de regionale spiegelgroep (voorzitters van alle
rekenkamer(commissie)s) heeft de (afgevaardigde) regionale begeleidingscommissie het onderzoek
intensief begeleid. De feitelijke onderzoeksuitvoering heeft bestaan uit een documentenstudie, een
enquête onder raadsleden, interviews met sleutelfunctionarissen en twee (sub)regionale
raadsbijeenkomsten.
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Conclusie en aanbevelingen
De hoofdconclusie in het onderzoek is dat de gemeenteraden de beperkte grip willen versterken door
meer gemeenschappelijkheid.
De hoofdaanbeveling is dat voor versterking van de democratische legitimiteit van de VRLN er een
betere wisselwerking moet ontstaan tussen gemeenteraden en het regionale
samenwerkingsverband. Een deel van de oplossing ligt in aanpassing van de besturingsstructuur van
de VRLN. De aanbevelingen zijn nader uitgewerkt in de volgende deelaanbevelingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Stel de regionale opgaven centraal en wijk slechts beargumenteerd af
Raadsleden, wees proactief en creatief!
Bestuurders; breng raadsleden in positie om te sturen!
Creëer duidelijkheid over de belangenbehartiging binnen de besturingsstructuur
Vertel het verhaal achter de cijfers en de inhoud van besluiten.

De rekenkamercommissie Peel en Maas heeft aanvullend als aanbeveling meegegeven aan de
gemeenteraad om de mogelijkheid te onderzoeken om de bestaande werkgroep met
gemeenteraden uit te breiden en te ontwikkelen. Vanuit deze werkgroep is:
 Discussie mogelijk over het te voeren ambitieniveau en lokale behoeften.
 Een mogelijkheid om gezamenlijke zienswijzen in te brengen.

3.2 Hulp bij het huishouden
De gemeente startte op 1 mei 2016 in de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel met de
pilot hulp bij het huishouden. De hulp is behouden, maar de organisatie erachter is veranderd. Zo is
de regie terecht gekomen bij de dorpen en is de samenwerking tussen de eigen hulp in de buurten en
de betaalde hulp versterkt. De rekenkamer heeft onderzoek verricht naar ervaringen met de pilot.
De onderzoeksactiviteiten vonden in de periode november 2016 - februari 2017 plaats. Om te komen
tot resultaat heeft de onderzoeker onder andere gesprekken gevoerd met de begeleidingsgroep,
medewerkers, zorgvragers/cliënten. Aanvullend zijn er interviews afgenomen bij vertegenwoordigers
van het dorpsoverleg.
Het rekenkameronderzoek3 werd na verwerken reactie in het kader van ambtelijk wederhoor en de
bestuurlijke reactie afgerond. Na presentatie aan de gemeenteraad werd het onderzoek vastgesteld
in de raadsvergadering van 27 juni 2017.
Centrale vraagstelling
De centrale vraagstelling in het onderzoek naar Hulp bij het huishouden is: ‘Hoe ervaren hulpvragers,
hulpverleners en kernorganisaties de nieuwe aanpak Hulp in de huishouding en draagt het bij aan een
vitale gemeenschap binnen de ruimte van betaalbaarheid?’

3

Het onderzoek naar Hulp bij het huishouden bevindt zich voor een deel op het beleidsmatige terrein en wijkt
daarmee af van het gangbare voor een rekenkamercommissie. Zoals eerder vermeld richt de
rekenkamercommissie zich op de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid en
bestuur. Op grond van verordening kan de rekenkamercommissie Peel en Maas zich tevens richten op het
verbeteren van de gemeente door middel van constructief kritisch onderzoek en advieswerk. Daarmee is de
rekenkamer gelegitimeerd voor het onderzoek naar Hulp bij het huishouden. De maatschappelijke relevantie van
het onderwerp zijn aanleiding geweest om in te gaan op het verzoek van de wethouder en een onderzoek te
verrichten naar Hulp bij het huishouden.
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De rapportage van het onderzoek biedt onder andere:
• Een ‘foto’ van de situatie in de dorpen.
• Aanbevelingen voor de gemeente voor het vervolg.
• Een waarden en normenkader om de pilot ‘meetbaar’ te maken.
Conclusies en aanbevelingen4
Een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek is dat de hulp in de huishouding meer
ingebed is dan voorheen. Er is meer inzicht in de situatie van waaruit een hulpbehoefte ontstaat. Zo
kan bijvoorbeeld eenzaamheid een rol spelen. De hulpvragers zijn in het algemeen tevreden en
ervaren weinig tot geen verandering, maar hebben moeite met digitale systeem met vouchers.
Vertrouwen en werken aan de groei van dit vertrouwen is een belangrijke basis voor de pilot.
De dorpsondersteuner wordt als toegevoegde waarde ervaren, maar heeft hulp en ondersteuning
nodig. De samenwerking tussen hulpverleners kan nog verbeterd worden.
Op grond van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Geef de dorpsondersteuners ondersteuning nodig om verder te professionaliseren en help bij het
inbedden van nieuwkomers en statushouders.
2. Geef voldoende aandacht aan de doorontwikkeling van het systeem met de vouchers.
3. Zorg dat zowel zzp’ers als medewerkers van zorgorganisaties gelijke kansen krijgen.
4. Geef vroegtijdig duidelijkheid aan de kernen die deelnemen of en hoe continuïteit gegeven
wordt aan de pilot.
5. Gebruik het normenkader om de pilot of uitrol te monitoren.

3.3 Het nieuwe besturen
Inleiding
Op 8 mei 2014 presenteerde de coalitie 2014-2018 het coalitieakkoord “Een nieuwe lente en een
nieuw geluid”. Uitgangspunt in dit coalitieakkoord is de dialoog met de burgers, waarbij de
deskundigheden en kwaliteiten van burgers worden erkend en gewaardeerd. Het college heeft dit
uitgewerkt in het zogenaamde ‘Ontwikkelplan coalitieperiode 2014 -2017’ (hierna ontwikkelplan). Dit
ontwikkelplan bevat een aanpak voor de nieuwe wijze van besturen, hierna ‘‘het nieuwe besturen’’
genoemd.
Het ontwikkelplan vormt een relatief abstract kader voor ‘het nieuwe besturen’ en biedt weinig
‘smart’ doelstellingen die getoetst kunnen worden (met smart wordt bedoeld Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). De rekenkamercommissie heeft zich daarom als doel
gesteld om te achterhalen in hoeverre ‘het nieuwe besturen’ een plaats heeft gekregen in de kernen
van de gemeente Peel en Maas.
Het onderzoeksproces verliep moeizaam. Het oorspronkelijk onderzoek naar ‘het nieuwe besturen’
werd in 2016 opgestart en in oktober 2016 opgeleverd aan de rekenkamercommissie. Het
onderzoeksrapport gaf onvoldoende inzicht over in hoeverre het ‘het nieuwe besturen’ nu
daadwerkelijk geland was in de samenleving. Reden voor de rekenkamercommissie om een
aanvullend onderzoek te verrichten.

4

De uitgebreide conclusies en aanbevelingen staan in het rapport onderzoek pilot hulp bij de
huishouding.
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Echter als gevolg van gewijzigde inzichten en doordat het onderzoek werd ingehaald door de tijd is in
2017 besloten om in afwijking van eerder besluit, een herijking van het rekenkameronderzoek te
verrichten.
Na verwerking van de reactie in het kader van het ambtelijk wederhoor en de bestuurlijke reactie
werd het rekenkameronderzoek op 14 februari 2018 aan de gemeenteraad gepresenteerd en
gepubliceerd. Het onderzoek werd op 13 maart 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.
Centrale vraagstelling
De centrale vraagstelling in het onderzoek naar het nieuwe besturen is: ‘in hoeverre worden de
principes van ‘het nieuwe besturen’ herkend, erkend en beleefd door de lokale samenleving, raad,
college en ambtelijke organisatie’.

Om antwoord te krijgen op deze centrale vraagstelling heeft de rekenkamercommissie het
ontwikkelplan als normenkader gebruikt. Daarbij is aanvullend informatie uit het onderzoek Leren
door Doen5 gebruikt. In de onderzoeksopzet van de rekenkamercommissie zijn een enquête onder de
inwoners, een bijeenkomst met initiatiefnemers en interviews met raadsleden, collegeleden en
ambtenaren opgenomen.
Burgers vullen conform het coalitieakkoord een centrale rol in. Om die reden heeft het
onderzoeksbureau uit iedere kern burgers geënquêteerd (in totaal 376) en een representatief beeld
verworven. Voor wat betreft burgers die betrokken zijn geweest bij gemeenschapsinitiatieven is
aanvullend een bijeenkomst met initiatiefnemers georganiseerd.
Aan deze bijeenkomst namen 16 burgers deel, 13 van hen zijn ook deelnemer aan de
dorpsoverleggen. In deze bijeenkomst waren acht kernen vertegenwoordigd en een zevental
gemeenschapsinitiatieven.

Conclusies
De rekenkamercommissie komt tot de volgende conclusies uit het onderzoek:


De hoofdconclusie is dat in alle geledingen positief gedacht wordt over ‘het nieuwe besturen’.
‘Het nieuwe besturen’ is daarmee geland in Peel en Maas.
De belangrijkste kanttekening daarbij is dat de gemeenteraad bij ‘het nieuwe besturen’ nog
onvoldoende invulling heeft gegeven aan haar eigen rol: daadwerkelijk ruimte geven aan de
lokale gemeenschappen door op hoofdlijnen te sturen en op afstand te monitoren.



De focus van de raad moet bij het invulling geven aan ‘het nieuwe besturen’ liggen op zijn
kaderstellende en controlerende rol.
Kaderstelling: hoe passen de dorpsinitiatieven binnen de gewenste ontwikkelingen voor Peel en
Maas? - Dit leidt tot kaderstelling vooraf, en toekenning door de raad van de benodigde
financiële ruimte.
Controle: worden de beoogde doelen op een doelmatige wijze gehaald?

5

Bron: Leren door doen - Overheidsparticipatie in een energieke samenleving (2014)

Jaarverslag 2017

pagina 7 van 12

1894/2018/ 1254624

3.4 Vergaderingen en bijeenkomsten
De rekenkamercommissie Peel en Maas vergadert 1 maal per 2 maanden in de avonduren in het Huis
van de gemeente. In totaal heeft de commissie 6 maal regulier vergaderd in 2017.
Naast de reguliere vergaderingen van de RKC die iedere 6-8 weken plaatsvinden voert de RKC een
keur aan activiteiten uit:
 begeleiding van onderzoek (ontwikkelen van beoordelingskaders, bespreken van
voortgangsrapportages en bijsturen op onderzoek, opstellen van eindnota's enz.)
 deelname aan regionaal Rekenkameronderzoek
 bezoek aan raadsfracties en presentaties van onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad
 deelname aan diverse Rekenkamer-netwerken
Het totale tijdsbeslag bedraagt voor ieder commissielid tussen de 80 en 120 uur per jaar.
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4

Wat hebben we daarmee bereikt?

De rekenkamercommissie geeft in dit hoofdstuk een inzicht op de effectiviteit van haar handelen.
Dragen de producten van de rekenkamer daadwerkelijk bij aan het verbeteren van het door het
gemeentebestuur gevoerde bestuur?
De rekenkamercommissie volgt daarvoor alle in de afgelopen jaren afgeronde onderzoeken en op
welke wijze de gemeenteraad of het college uitvoering geeft aan de raadsbesluiten en die zijn
genomen naar aanleiding van een rekenkameronderzoeken.
In dit hoofdstuk gaan we het volgende na:



In hoeverre zijn de raadsvoorstellen bij publicaties van de rekenkamercommissie overgenomen
door de raad?
Hoe staat het met de uitvoering van de raadsbesluiten naar aanleiding van
rekenkamerrapporten?

4.1 Governance van Veiligheidsregio Limburg Noord
Het gezamenlijke onderzoek werd na ambtelijk wederhoor, bestuurlijke reactie en presentatie aan de
gemeenteraden op 8 juni 2017 gepresenteerd en gepubliceerd. Op 27 juni 2017 werd het
raadsvoorstel met het onderzoek door de gemeenteraad met een algemene stemming aangenomen,
waarbij alle aanbevelingen werden overgenomen.
Het onderzoek is een katalysator geweest om grip op samenwerking en gemeenschappelijke
regelingen verder uit te werken. In juni 2018 volgt een bijeenkomst GRIP op samenwerking. Ook
wordt in 2018 een dashboard gemeenschappelijke regelingen gelanceerd voor de gemeenteraad,
waarmee meer duidelijkheid wordt geschapen over de cijfers als ook het verhaal er achter.

4.2 Het nieuwe besturen
Het rekenkameronderzoek werd op 14 februari 2018 aan de gemeenteraad gepresenteerd en
gepubliceerd. Het onderzoek werd op 13 maart 2018 vastgesteld door de gemeenteraad, waarbij
aanbevelingen werden overgenomen door de gemeenteraad.
Tevens zijn de principes uit het nieuwe besturen verwerkt in het nieuwe coalitie-akkoord 2018-2022.
De gemeenteraad gaat zich de komende periode buigen over de werkwijze vanuit het thema Raad
van de Toekomst. Naar verwachting zal dit zijn verdere uitwerking krijgen bij de implementatie van
Zelfsturing 3.0.

4.3 Hulp bij het huishouden
Het onderzoek van de rekenkamercommissie werd op 20 juni 2017 aan de gemeenteraad
gepresenteerd en gepubliceerd. Het onderzoek werd op 27 juni 2017 vastgesteld door de
gemeenteraad.
Op 11 september 2017 heeft het college besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de pilot
om te zetten in een meerjarige pilot. De gemeenteraad heeft dit voorstel op 7 november 2017
vastgesteld en daarmee ook de herziene beleidsnotitie "Hulp bij het huishouden als werking van
vitale gemeenschappen".
Uit deze herziene beleidsnotitie blijkt dat er onder andere aandacht is voor de doorontwikkeling van
het systeem met de vouchers en dat zzp’ers als medewerkers van zorgorganisaties gelijke kansen
krijgen. Voor wat betreft de evaluaties constateert de rekenkamercommissie dat de
begeleidingsgroepen een eigen evaluatie uitvoeren en dat er vooralsnog geen sprake is van
eenduidige evaluatie dan wel monitoring van de pilot met het normenkader.
Jaarverslag 2017
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5

Ontwikkeling rekenkamercommissie

5.1 Kennis en kwaliteit
Einde 2017, begin 2018 heeft de rekenkamercommissie een kwaliteitslag gemaakt door een
onderzoeksprotocol op te maken en vast te stellen. In het onderzoeksprotocol beschrijft de
rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoeken. Het doel
van dit protocol is om een waarborg te bieden voor de kwaliteit van de onderzoeken van de
rekenkamercommissie en voor een goed verloop van het onderzoeksproces binnen de gemeentelijke
organisatie. Daarnaast beoogt de rekenkamercommissie met het protocol inzicht in de werkwijze van
de rekenkamercommissie en daarmee bijdragen aan haar transparante functioneren voor de
gemeentelijke organisatie en de externe adviseurs.

5.2 Rekenkamer of rekenkamerfunctie
In 2017 heeft het kabinet met het zogenaamde Actieplan Lokale Rekenkamers, het voornemen
uitgesproken onder andere te bepalen dat de raadsleden enkel een adviserende rol hebben in
rekenkamercommissies. Hiervoor zou de gemeentewet moeten worden gewijzigd. Vanuit de NVRR
(Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies), de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) en de Vereniging van Raadsleden is aangegeven beperkt draagvlak te
hebben voor de wetswijziging. De rekenkamercommissie Peel en Maas deelt vooralsnog de reacties
van de NVRR en de VNG en de Vereniging van Raadsleden en heeft de voorkeur om de huidige
rekenkamerfunctie in stand te houden, omdat het de bijdrage van de interne leden van toegevoegde
waarde ziet.
Mocht er een wetsvoorstel voor wijziging van de gemeentewet door het kabinet in procedure
worden gebracht waarmee het Actieplan Lokale Rekenkamers concreet gaat worden, zal dit worden
besproken in de rekenkamercommissie. Tot op dit moment is er nog geen zicht of en wanneer een
eventuele wijziging van de gemeentewet wordt doorgevoerd en daarmee geen aanleiding voor de
rekenkamercommissie.
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6

Financiële verantwoording

In de begroting 2017 is voor de rekenkamercommissie een budget opgenomen van €59.033,-- .
Hieronder wordt een gespecificeerd overzicht van het budget weergegeven waarbij de interne uren
niet zijn opgenomen.
Omschrijving
Opbrengsten
Personeel van derden
Vergoedingen
Uitbestede werkzaamheden
Overige diensten
Opleidingskosten
Overige personeelskosten
Contributies
Communicatie
TOTAAL
SALDO

Bedrag Begroot
Uitgaven
Inkomsten
0,00
43.409,00
5.967,00
0,00
0,00
2.009,00
2.050,00
504,00
5.094,00
59.033,00
59.033,00

0,00

Bedrag Werkelijk
Uitgaven
Inkomsten
2.991,12

Restant
Uitgaven
Inkomsten
2.991,12

51.322,87
3.275,00
5.074,47
156,80
0,00
0,00
351,46
0,00
60.180,60
2.991,12
57.189,48

-7.913,87
2.692,00
-5.074,47
-156,80
2.009,00
2.050,00
152,54
5.094,00
-1.147,60
2.991,12
1.843,52

Toelichting
De werkelijke uitgaven en de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie worden hierna
kort toegelicht.
Opbrengsten
Deze opbrengsten betreffen de eindafrekening van de kosten van het regionale onderzoek naar de
Veiligheidsregio dat in 2017 is uitgevoerd.
Personeel van derden
Deze post is bedoeld voor externe ondersteuning bij onderzoeken. Onder deze post vallen de
onderzoekskosten.
Ten aanzien van de kosten voor het onderzoek naar het functioneren van de regionale
veiligheidsregio wordt de volgende opmerking gemaakt. Peel en Maas heeft de administratie van dit
onderzoek gevoerd en heeft de toegezegde en ontvangen bijdragen van de deelnemende
Rekenkamers en Rekenkamercommissies in 2016 als opbrengsten verantwoord. Het grootste deel
van de kosten is echter gemaakt in 2017 en is ook in dit jaar verantwoord6. Daardoor is in 2017 een
vertekening ontstaan van de kosten van dit onderzoek voor Peel en Maas. De bijdrage vanuit het
onderzoeksbudget van de Rekenkamercommissie van Peel en Maas bedraagt afgerond € 5.250.
Vergoedingen
Onder deze post vallen de vergoedingen voor de externe leden. Deze uitgekeerde vergoeding valt in
2017 lager uit dan begroot.
Uitbestede werkzaamheden
Onder deze post vallen uitbestede werkzaamheden zonder contract. De kosten zijn ten onrechte op
de betreffende post geboekt. Alle gemaakte kosten hadden namelijk betrekking op ‘Personeel van
derden’. Na correctie komt de post ‘Uitbestede werkzaamheden’ uit op € 0,-- en valt ‘Personeel van
derden’ € 5.074,47 hoger uit.
6

Met de verrekening zouden de kosten in 2017 € 19.171,14 lager zijn uitgevallen. In dit bedrag zijn ook de €
5.074,47 aan kosten meegenomen die geboekt zijn op uitbestede werkzaamheden. Zie de verklaring bij
‘uitbestede werkzaamheden’.
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Opleidingskosten
In 2017 zijn geen opleidingen gevolgd en geen kosten gemaakt.
Overige personeelskosten
Onder de overige personeelskosten vallen onder andere eten, presentjes, noodzakelijke middelen en
algemene kosten voor bijvoorbeeld workshops.
Contributies
Onder deze categorie worden de algemene kosten geboekt, waaronder het lidmaatschap van de
NVRR.
Communicatie en communicatiemiddelen
Hieronder vallen ondersteuningskosten in de communicatie alsook aanvullende administratieve
ondersteuning.
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