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Voorwoord 

Voor u ligt het eerste document van de rekenkamer Vlissingen. De 

voormalige rekenkamercommissie Vlissingen (RKCV) en de 

rekenkamer Middelburg (RKM) hebben in 2013 de mogelijkheden tot 

onderlinge samenwerking onderzocht en met ingang van 1 januari 

2014 zijn de rekenkamer Middelburg en de rekenkamer Vlissingen dan 

ook verbonden via een personele unie.  

 

Dat wil zeggen dat beide gemeenten eenzelfde rekenkamer hebben 

ingesteld met dezelfde (externe) leden. Elke gemeente heeft dus een 

nog steeds een eigen rekenkamer, maar met dezelfde (externe) leden, 

een uniforme werkwijze en een eigen budget. In 2016 zal deze 

samenwerking geëvalueerd worden en zal beslist worden of het 

nodig/wenselijk is om verder door te ontwikkelen tot één rekenkamer 

voor beide gemeenten. 

 

Daarnaast heeft de rekenkamer Vlissingen door omvorming van de 

Vlissingse gemeenteraad in een informatie-, advies- en besluitraad (in 

plaats van de commissievergaderingen) ook te maken met een nieuwe 

procesgang bij het aanbieden van haar documenten. In het door de 

rekenkamer Middelburg en de rekenkamer Vlissingen gezamenlijk 

opgestelde Visiedocument Rekenkamer is een beschrijving van  onze 

nieuwe werkwijze en het aangepaste reglement van orde opgenomen. 

 

Conform dit visiedocument wordt voor 1 april het jaarverslag en het 

onderzoeksprogramma aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin legt de 

rekenkamer verantwoording af over haar activiteiten en de besteding van 

de financiële middelen en geeft zij aan welke onderzoeken zij in het 

lopende jaar gaat doen. Het jaarverslag 2013 en het 

onderzoeksprogramma 2014 is gebundeld in dit ene document. Deel I 

beslaat het jaarverslag en deel II is het onderzoekprogramma. 

 



 

 

 

  

Jaarverslag 2013 & Onderzoeksprogramma 2014 Rekenkamer Vlissingen  

  
 4 

 

 

 

Inhoudsopgave 

VOORWOORD...........................................................................................3 

INHOUDSOPGAVE ...................................................................................4 

INLEIDING ................................................................................................5 

VAN REKENKAMERCOMMISSIE NAAR REKENKAMER VLISSINGEN .................5 

DEEL I: JAARVERSLAG 2013 

1. JAARVERSLAG 2013 ............................................................................7 

INLEIDING .................................................................................................7 

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 2013 .............................................................7 

GEMAAKTE KOSTEN VERSUS BUDGET..........................................................8 

DEEL II: ONDERZOEKSPROGRAMMA 2014 

1. AANPAK ONDERZOEKSPROGRAMMA..........................................10 

INLEIDING ...............................................................................................10 

TOTSTANDKOMING ONDERZOEKSPROGRAMMA..........................................10 

ONDERWERPSELECTIE ..............................................................................11 

2. ONDERZOEKSPROGRAMMA 2014 ..................................................12 

INLEIDING ...............................................................................................12 

ONDERZOEKSONDERWERPEN 2014 ...........................................................12 

PLANNING 2014.......................................................................................13 

BIJLAGE A   GROSLIJST ........................................................................14 

 



 

  

Jaarverslag 2013 & Onderzoeksprogramma 2014 Rekenkamer Vlissingen  

  
 5 

 

 

 

Inleiding 

Van rekenkamercommissie naar rekenkamer Vlissingen 

In 2006 is de rekenkamercommissie Vlissingen van start gegaan. Deze 

rekenkamercommissie, die uit drie personen bestond, was ingesteld door 

de gemeenteraad, gebaseerd op de Verordening op de 

Rekenkamercommissie Vlissingen.  

 

De voormalige rekenkamercommissie Vlissingen (RKCV) en de 

Rekenkamer Middelburg (RKM) hebben in 2013 de mogelijkheden tot 

onderlinge samenwerking onderzocht en met ingang van 1 januari 2014 

zijn de rekenkamer Middelburg en de rekenkamer Vlissingen verbonden 

via een personele unie. Dit wil zeggen dat beide gemeenten eenzelfde 

rekenkamer hebben ingesteld met dezelfde (externe) leden. 

 

Hierbij is de rekenkamercommissie Vlissingen in de raadsvergadering van 

19 december 2013 omgevormd tot rekenkamer Vlissingen. Belangrijkste 

verschil is dat de wettelijke basis van een rekenkamer gebaseerd is op de 

Gemeentewet, en ingericht volgens een wettelijk model. Een 

rekenkamercommissie is middels een verordening door de gemeenteraad 

ingesteld. 

 

Met de totstandkoming van de personele unie bestaat de rekenkamer 

Vlissingen uit vier personen: 

 

• Drs. Walter van Wijngaarden, voorzitter 

• Mr. Anne Mast, lid 

• Drs. Danielle Laurijssens, lid 

• Drs. Ilona Pattenier, lid 
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1. Jaarverslag 2013 

Inleiding 

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de 

taken van de rekenkamercommissie Vlissingen in 2013.  Dit jaarverslag is 

vastgesteld in onze vergadering van 7 maart 2014. Het jaarverslag wordt 

toegezonden aan: 

 

• de gemeenteraad, 

• het college van burgemeester en wethouders, 

• de directie en het managementteam van de gemeente. 

 

Tevens zal het jaarverslag op de gemeentelijke website worden geplaatst. 

 

Namens de leden van de voormalige rekenkamercommissie willen wij 

alle medewerkers van de gemeente Vlissingen bedanken voor de prettige 

samenwerking in de afgelopen jaren. 

Uitgevoerde activiteiten 2013 

De rekenkamercommissie bestond in 2013 uit drie personen: 

 

Drs. Ing. R.C. Ottervanger (Remco), voorzitter; 

Drs. I.S. Pattenier (Ilona), lid; 

Drs. D. Laurijssens (Daniëlle), lid. 

 

De rekenkamercommissie Vlissingen en de Rekenkamer Middelburg 

hebben eind 2012 met elkaar afgesproken de mogelijkheden tot 

verdergaande samenwerking te onderzoeken. Vervolgens zijn in 2013 de 

mogelijkheden tot samenwerking met het presidium van de gemeente 

Vlissingen en het presidium van de gemeente Middelburg besproken. 

Het voorstel aan de gemeenteraden luidde om via een personele unie te 

komen tot verdere samenwerking. Afgelopen jaar is er dan ook de nodige 

aandacht besteed aan de voorbereidingen voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van de personele unie op 1 januari 2014.  

 

Daarnaast heeft de rekenkamercommissie in 2013 gewerkt aan de 

afronding en presentatie (april 2013) van het onderzoeksrapport “Wmo: 

Remmen los!” en de uitvoering van het onderzoek Risicomanagement 

binnen de gemeente Vlissingen. 
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Gemaakte kosten versus budget 

 

Het budget voor 2013 bedroeg € 30.000, onderverdeeld in commissie- en 

organisatiekosten en onderzoekskosten. In 2013 zijn de volgende kosten 

gemaakt: 

                            

Begroot  Kosten 

Vergaderkosten  €    6.500 €    6.605,10 

Organisatiekosten  €    3.500 €    7.569,14 

Onderzoekskosten €  20.000 €  15.396,76 

Totaal   €  30.000 €  29.571,00 

 

 

De overschrijding van de begroting voor wat betreft de overige 

organisatiekosten is voor een belangrijk deel te wijten aan de 

voorbereidingen die getroffen zijn in het kader van de samenwerking 

met Rekenkamer Middelburg.  
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1. Aanpak onderzoeksprogramma  

Inleiding  

In dit onderzoeksprogramma geeft de rekenkamer aan welke 

onderzoeken zij in 2014 gaat uitvoeren. De onderzoekskeuze is gebaseerd 

op de aanpak volgens ons visiedocument. We gaan eerst in op de 

totstandkoming van het onderzoekprogramma. Daarna volgt een 

overzicht van de doelen en hoofdvragen van de gekozen 

onderzoeksonderwerpen voor 2014. We sluiten af met een planning en 

een begroting. In de bijlage is de groslijst opgenomen van mogelijke 

onderzoeksonderwerpen. 

Totstandkoming onderzoeksprogramma 

De rekenkamer bepaalt zelf naar welke onderwerpen zij onderzoeken 

uitvoert, op welke wijze en op welk moment zij dat doet. Dat neemt niet 

weg dat zij open staat voor suggesties van de raad, het college en de 

Vlissingse bevolking.  

 

Het onderzoeksprogramma komt als volgt tot stand: 

• De rekenkamer houdt zich voortdurend op de hoogte van 

relevante ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente. Bronnen 

zijn de programmabegroting en de jaarrekening, vergaderingen 

van de raad en raadscommissies, berichten in de lokale media en 

vakpublicaties. Mede op basis hiervan stelt de rekenkamer een 

lijst samen van potentiële onderzoeksonderwerpen (de groslijst); 

• Daarnaast worden de raadsfracties in de gelegenheid gesteld om 

onderzoeksonderwerpen (voorzien van een motivatie) aan te 

dragen. Hierbij worden ook nog wel eens onderwerpen 

aangedragen die vooral gaan over de bedrijfsvoering van de 

ambtelijke organisatie. Dit soort onderwerpen vinden wij al 

rekenkamer minder gepast voor onderzoek dat bij een 

rekenkamer hoort (bijv ICT en organisatieontwikkeling); 

• Ook vindt via de auditcommissie afstemming van 

onderwerpselectie plaats tussen het college, de rekenkamer en de 

accountant. Hierbij blijft ieder verantwoordelijk voor haar eigen 

rol in het onderzoeksveld, maar proberen we doublures te 

voorkomen; 

• Op basis van een afweging van alle mogelijke 

onderzoeksonderwerpen aan de hand van de hierna te noemen 

criteria wordt het onderzoeksprogramma vastgesteld door de 

rekenkamer. De onderwerpen in het programma zijn 

‘onderzoekbaar’ binnen de randvoorwaarden van kwaliteit, tijd 

en geld. De gemeenteraad stelt het budget ter beschikking dat 

nodig is om het onderzoeksprogramma te kunnen uitvoeren. Het 

onderzoeksprogramma wordt vastgesteld voor 31 maart van het 
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jaar waarop het betrekking heeft en ter kennis gesteld aan de 

gemeenteraad; 

• Ook gedurende het jaar kunnen verzoeken tot onderzoek worden 

ingediend. Dit gebeurt via een aan de voorzitter van de 

rekenkamer gericht verzoek. Deze verzoeken kunnen, in geval 

van urgentie, lopende het jaar worden gehonoreerd. Ook kan de 

rekenkamer zelf andere prioriteiten stellen indien uitvoering 

hiervan dringend wenselijk is. 

Onderwerpselectie 

Bij het selecteren van de onderwerpen door de rekenkamer spelen de 

volgende vijf inhoudelijke criteria een rol: 

 

1. Toegevoegde waarde: het onderzoek levert informatie op 

waarover de raad nog niet beschikt; er is recent geen 

vergelijkbaar onderzoek naar gedaan en het is gericht op de 

mogelijke wijzigingen van beleid, beheer of organisatie. Ook de 

rol van het bestuur bij de totstandkoming van beleid en controle 

op de uitvoering daarvan, kan onderwerp van onderzoek zijn. 

2. Risico’s: er bestaat een reële kans dat het onderwerp risico’s 

draagt van ondoeltreffendheid, ondoelmatigheid en/of 

onrechtmatigheid, waardoor de gemeente de rekening 

gepresenteerd krijgt op het moment dat het mis gaat. 

3.  Relevantie: het onderwerp is actueel, heeft een groot financieel 

en/of maatschappelijk belang. 

4. Spreiding: opeenvolgende onderzoeken vinden zo min mogelijk 

op hetzelfde programma, of bij dezelfde dienst of instelling 

plaats. 

5. Bruikbaarheid: het onderzoek moet leiden tot concrete 

verbetervoorstellen en/of het bevorderen van het lerend 

vermogen van het bestuur en de organisatie. 

 

Daarnaast vindt de rekenkamer het van belang dat ze in haar werk de 

verschillende terreinen waarin de gemeentelijke organisatie actief is aan 

bod laat komen. Om de onderwerpen evenwichtig over het gemeentelijke 

beleid te spreiden is de groslijst ingedeeld volgens de 

programmabegroting van de gemeente Vlissingen, en wordt hiermee bij 

de keuze van onderzoeksonderwerpen zo veel mogelijk rekening 

gehouden. 
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2. Onderzoeksprogramma 2014 

Inleiding 

Zoals reeds eerder vermeld is dit het eerste onderzoeksprogramma van de 

rekenkamer Vlissingen, welke in nauwe samenwerking met de rekenkamer 

Middelburg tot stand is gekomen. Er is besloten dit jaar gezamenlijk één 

groot onderzoek uit te voeren, en de rest van het budget van de rekenkamer 

Vlissingen te reserveren voor onderzoeken specifiek voor Vlissingen. Hierbij 

wordt getracht aansluiting te vinden met het 

Meerjarenonderzoeksprogramma 2013-2014 van de rekenkamercommissie 

Vlissingen. De groslijst van onderwerpen treft u aan als bijlage. De 

onderzoeksonderwerpen voor dit jaar lichten wij hieronder toe.  

Onderzoeksonderwerpen 2014 

1. Orionis 

Orionis Walcheren is een Gemeenschappelijke Regeling van de 

gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de Wsw, Wwb en aanverwante wet- en 

regelgeving, schuldhulpverlening op Walcheren, het organiseren 

van de toeleiding naar werk of participatie, en als het nodig is het 

verstrekken van een inkomensvoorziening en of uitkering. De 

organisatie komt in haar conceptbegroting voor 2014 een bedrag van 

3,6 miljoen euro tekort. 

 

De rekenkamers Middelburg en Vlissingen willen gezamenlijk een 

onderzoek uitvoeren naar de organisatie, haar functioneren en de 

invloed van de gemeenteraden daarop. Daartoe zullen wij eerst een  

quickscan uitvoeren naar de rol van Orionis binnen de gemeente 

Middelburg, Vlissingen en Veere.  

 

2. Afronding onderzoek risicomanagement 

Op het moment van schrijven van dit onderzoeksprogramma loopt 

het  onderzoek naar Risicomanagement binnen de gemeente 

Vlissingen. Dit onderzoek bevindt zich momenteel in het proces van 

hoor en wederhoor. 

 

3. Nazorg onderzoeksrapport “Raad aan het roer” 

Rekenkamer Vlissingen zal nagaan hoe er door B&W gevolg is 

gegeven aan de conclusies en aanbevelingen die door de raad zijn 

overgenomen naar aanleiding van de presentatie en bespreking van 

dit onderzoeksrapport (d.d. 4-10-2010). Daarnaast zal de 

rekenkamer middels een vervolgonderzoek nagaan of en in 

hoeverre de conclusies en aanbevelingen geïmplementeerd 

zijn en verbeteringen te constateren zijn. De uitkomsten van 

dit nazorgonderzoek kunnen meegegeven worden aan de 

nieuwe gemeenteraad. 
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4. Gemeentelijk woonbeleid 

In het meerjarenonderzoeksprogramma 2013-2014 van de 

rekenkamercommissie stond het beleidsterrein “Wonen in 

diversiteit” voor 2014 op de planning. In dit kader wil de 

rekenkamer kijken naar de toekomstvastheid van het gemeentelijk 

woonbeleid (zie groslijst, bijlage A). Binnen dit 

onderzoeksonderwerp kunnen mogelijk ook andere onderwerpen 

van de groslijst  aan de orde gebracht worden, zoals bijvoorbeeld het 

Scheldekwartier en het gemeentelijk eigendom in het algemeen. 

 

Planning 2014 

Voor 2014 is door de raad een budget van € 30.300 beschikbaar gesteld. 

Hiervoor dient de rekenkamer Vlissingen de volgende taken uit te 

voeren: 

• Oriëntatie en selectie van mogelijke onderwerpen; 

• Uitvoeren van de onderzoeken in dit programma; 

• Onderhouden van contacten met de gemeente Vlissingen en de 

raad; 

• Het bewaken van de opvolging van eerder uitgevoerde 

onderzoeken;  

• Onderhouden van contacten met relevante externe instanties 

(accountant, andere rekenkamers enzovoorts). 

• Samenwerking met andere (regionale) rekenkamers en/of 

rekenkamercommissies in de vorm van gezamenlijke 

onderzoeksonderwerpen. 

 

Onze planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

 

Onderzoeken 

2014 

Kwartaal 

1 

Kwartaal 

2 

Kwartaal 

3 

Kwartaal 

4 

Capaciteit 

(onderzoeks-

dagen) 

Risicomanagement     5 

Orionis     20 

Nazorg      5 

Gem. woonbeleid     13 

Overig      15 

Totaal     58 
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Bijlage A   Groslijst 

Beleidsprogramma1 1: De sociale stad 

Onderwerp Toelichting 

Armoedebeleid Hoe ziet het Vlissingse 

armoedebeleid eruit? Wat kost het en 

wat levert het op? 

Het onderwerp is actueel. Het financiële 

risico is significant, maar niet enorm. Er 

is een duidelijk belang van de burger. 

Wijkcentra Dit betreft een voorstel voor onderzoek 

dat nog moet worden gewogen.  

Wet sociale 

werkvoorziening 

Dit betreft een voorstel voor onderzoek 

dat nog moet worden gewogen. 

‘Polenboot’ Door meerdere fracties zijn 

problemen gesignaleerd rond de 

huisvesting van arbeidsmigranten, 

m.n. uit Oost-Europa. 

Het onderwerp is actueel. Het financiële 

risico is beperkt. Er is een duidelijk 

belang van de burger. 

 

Beleidsprogramma 2: Gezond en wel 

Onderwerp Toelichting 

 

Beleidsprogramma 3: De lerende stad 

Onderwerp Toelichting 

Kenniswerf Zie ook beleidsprogramma 4. 

Beleidsprogramma 4: Ruimtelijk ontwikkelen 

Onderwerp Toelichting 

Openstaande claims en 

afspraken 

Er is onduidelijkheid bij raadsleden 

over de gemaakte afspraken en 

openstaande claims, met name met 

aannemers en projectontwikkelaars. 

Welke risico’s loopt de gemeente 

hierbij? 

Dit onderwerp wordt als aandachtspunt 

betrokken bij onderzoeken. Het is nu geen 

                                                           
1 Deze corresponderen met de programmabegroting 
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Onderwerp Toelichting 

zelfstandig onderwerp.  

Evaluatie proces 

Scheldekwartier 

Wat is er goed en fout gegaan in het 

proces rond het Scheldekwartier? Wat 

zijn verbeterpunten voor zowel raad 

als college en ambtelijk apparaat? 

Gezien de impact is het interessant de 

gang van zaken rond het Scheldekwartier 

t.z.t. te evalueren. 

Het Scheldekwartier blijft in de raad en 

de stad de gemoederen bezighouden.  

 

Effecten temporiseren 

voor andere 

beleidsterreinen 

Dit betreft een voorstel voor onderzoek 

dat nog moet worden gewogen. Er wordt 

nog met de indiener gesproken. 

 

Kenniswerf Er zijn vragen rondom de Kenniswerf. 

Wat wil de gemeente, wat gebeurt er, kan 

dit niet anders worden aangepakt?  

Overzicht gemeentelijk 

eigendom 

Dit betreft een voorstel voor onderzoek 

dat nog moet worden gewogen.  

Beleidsprogramma 5: Wonen in diversiteit 

Onderwerp Toelichting 

Toekomstvastheid van het 

gemeentelijk woonbeleid 

Staat Vlissingen met haar 

woonbeleid gesteld voor de 

demografische ontwikkelingen van 

de komende X jaren?  

Dit onderwerp is actueel. Het financiële 

risico is groot. De burger heeft hier 

direct belang bij. 

Stadsvernieuwing Dit betreft een voorstel voor onderzoek 

dat nog moet worden gewogen.  

Effecten van 

monumenten- en 

welstandscommissies 

Dit betreft een voorstel voor onderzoek 

dat nog moet worden gewogen.  

Beleidsprogramma 6: Bruikbaarheid van de openbare ruimte 

Onderwerp Toelichting 

Bruikbaarheid openbare 

ruimte in relatie tot 

nieuw ontwikkelde 

gebieden 

Dit betreft een voorstel voor onderzoek 

dat nog moet worden gewogen.  

Beleidsprogramma 7: Veiligheid 

Onderwerp Toelichting 
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Onderwerp Toelichting 

Veiligheidsregio Wat betekent de invoering van de 

Veiligheidsregio voor Vlissingen?  

Het onderwerp erg actueel, maar nog in 

relatief woelig politiek water. Onderzoek 

mogelijk op termijn, mogelijk samen met 

andere Zeeuwse rekenkamers.  

Veiligheidsplan Nog met indiener te bespreken. 

 

Beleidsprogramma 8: Bereikbaarheid 

Onderwerp Toelichting 

Effectiviteit van 

maatregelen op de 

langere termijn 

Dit betreft een voorstel voor onderzoek 

dat nog moet worden gewogen.  

Parkeerbeleid 

 

Dit betreft een voorstel voor onderzoek 

dat nog moet worden gewogen.  

Beleidsprogramma 9: De culturele stad 

Onderwerp Toelichting 

Financiële zaken van de 

bibliotheek  

 

Wat kost de bibliotheek? Welke 

toegevoegde waarde heeft een eigen 

bibliotheek voor de stad? 

 

Beleidsprogramma 10: Toerisme en economie 

Onderwerp Toelichting 

Cruisekade/terminal Dit betreft een voorstel voor onderzoek 

dat nog moet worden gewogen.  

Beleidsprogramma 11: Bestuur 

Onderwerp Toelichting 

Personeelsbeleid Hoe speelt de gemeente met haar 

personeelsbeleid in op de 

dynamische omgeving die de 

samenleving is? Staat de gemeente 

qua personeel gesteld voor haar 

taken? 

Dit onderwerp is actueel, omdat het 

werk van ambtenaren verandert als 

instellingen meer op afstand worden 

geplaatst. Het onderwerp wordt niet als 

zelfstandig onderwerp onderzocht, het 

blijft op de groslijst.  
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Beleidsprogramma nog te bepalen (meerdere mogelijk) 

Onderwerp Toelichting 

Projectmatig werken De gemeente voert de regie over vele 

projecten. Hoe doet men dit, en 

gebeurt dit op een doeltreffende en 

doelmatige manier? 

Dit onderwerp is voor de rekenkamer-

commissie interessant, binnen het 

ambtelijk apparaat krijgt het al aandacht. 

Recente onderzoeken benadrukken het 

belang van projectmatig werken. Er is 

echter een zodanig grote overlap met de 

onderwerpen Risicomanagement en 

Kwaliteit van de beleidscyclus dat 

onderzoek op dit moment niet opportuun 

is. 

Risicomanagement  Hoe beheerst de gemeente de risico’s 

die zij loopt? Gebeurt dat 

doeltreffend en doelmatig? 

Dit onderwerp heeft naar onze mening 

een zodanig grote impact op al het 

handelen van de gemeente dat het zou 

kunnen worden onderzocht. Er is echter 

een verbetertraject m.b.t. risicomana-

gement ingezet en een onderzoek is 

daarom op dit moment nog niet 

opportuun. 

Klachten Hoe gaat de gemeente om met 

klachten? Hoe is de afhandeling en 

leiden klachten tot verbeteringen? 

Het is een onderwerp wat de burger 

direct raakt. Dit onderwerp wordt in de 

komende collegeonderzoeken onderzocht. 

Kostendekkende tarieven De gemeente wil kostendekkende 

tarieven hanteren. Hoe gebeurt dit, 

zijn de tarieven kostendekkend en is 

het rechtmatig? 

Dit heeft een rechtmatigheidrisico. Het 

onderwerp blijft op de groslijst. 

Aanbestedingsbeleid van 

de gemeente 

Dit betreft twijfels over de 

rechtmatigheid van aanbestedingen.  

Betrokkenheid van de 

raad bij maken van 

keuzes 

Stelling dat de raad te weinig te 

kiezen heeft; alles is meestal al 

helemaal uitgewerkt voordat het bij 

de raad komt. 

 

 


