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Verantwoording 2016 

Onderzoeksprogramma 2017 

Geachte raadsleden, 
Op de volgende 4 bladzijden vindt u onze verantwoording over 2016 
en het onderzoeksprogramma 2017. Evenals vorig jaar hebben we 
gekozen voor een opzet die alleen de kerninformatie bevat. 



 

 

 

 

 

Voorzien Programma 2016 

•! Onderzoeken: 
1.! Beheersing Decentralisaties 
2.! Quick Scan Veiligheidsregio Zeeland 
3.! Parkeerbeleid 
4.! Actualiteitsonderzoeken 
5.! Evaluatie RK personele unie 
•! NB Onderzoeken 1, 2 en 5 samen met rekenkamer Middelburg 

•! Beschikbaar aantal werkdagen: ca 45 

•! Beschikbaar budget: ca ! 30.000, gelijk aan 2016 



 Realisatie 2016 in cijfers
 



 

 

Toelichting op de realisatie 2015 

•! Vergaderingen: het betreft de algemene vergaderingen die de RK heeft over 
keuze, afstemming en voortgang van onderzoeken. 

•! Nazorg Raad aan het Roer: Het rapport is op 14 janauri 2016 besproken in de 
adviesraad.  

•! Veiligheidsregio: dit Quick-Scan-onderzoek is gestart in 2015 en resulteerde in 
een rapport wat is besproken in de raad van 21 maart 2016.  

•! Decentralisaties: Dit onderzoek is besproken in december 2016 samen met de 
raden van Middelburg en Veere. Hierin is met beide andere rekenkamers samen 
gewerkt. 

•! Parkeerbeleid: eind 2016 is dit onderzoek gestart en dit loopt door tot begin 
2017. 

•! Overig: betreft o.a. activiteiten mbt verantwoording, onderzoeks-inventarisatie, 
reiskosten, opleiding/kennis delen en lidmaatschap NVRR. 

•! Evaluatie van de personele unie is verzet naar 2017. 

•! Resultaat: de RK realiseert evenals in 2015 ongeveer 2/3 deel van haar budget. 



 

    
 

 

 

 

Programma 2017 

•! Onderzoeken: 
1.! Zeeland Seaports / fusie haven Gent 
2.! Quick Scan O&O- procedure en ruimte raad (rekenkamerbrief) 
3.! Scheldekwartier i.s.m. Art 12 inspecteur (afhankelijk van scope 

artikel 12 onderzoek) 
4.! Onderzoek effectiviteit van subsidies 
5.! Parkeerbeleid (gestart in 2016) 
6.! Evaluatie rekenkamer personele unie 
7.! Effectiviteit governance van bovengemeentelijke 

samenwerkingsverbanden (evt samen met andere rekenkamers) 

•! Bespreken met de raad en het college hoe de 
rekenkameronderzoeken effectiever kunnen bijdragen 

•! Beschikbaar aantal werkdagen: ca 50 

•! Beschikbaar budget: ca ! 30.000, gelijk aan 2016 
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