
 
Aan de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard 
Hofhoek 5 
3176 PD Poortugaal 
 
 
      Rotterdam, 17 december 2018 
 
 
 
Betreft: RKC-Jaarverslag 2018 en terugblik 
 
 
Geachte leden van de raad,  
 
Namens de Rekenkamercommissie bied ik u hierbij het laatste jaarverslag 2018 aan 
inclusief een terugblik op het werk van de RKC in de afgelopen jaren. 
 
De RKC is tevreden over de geleverde prestaties in 2018 en kijkt met genoegen 
terug op de onderzoeken die vanaf 2007 hebben plaatsgevonden.   
 
Wij stellen u voor dit verslag te betrekken bij uw discussie over de opzet en inhoud 
van een nieuwe rekenkamer(commissie).  

 
Hoogachtend,  
namens de Rekenkamercommissie Albrandswaard, 
 
 
G. Gijzendorffen 
Secretaris RKC  
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1. Invulling rekenkamerfunctie Albrandswaard 

 

Albrandswaard was één van de laatste gemeenten in Nederland die conform de wettelijke 

verplichting tot de instelling van een rekenkamer(commissie) is overgegaan. Albrandswaard 

koos bij de instelling voor een onafhankelijke rekenkamerfunctie. Dit houdt in dat de leden 

van de commissie van ‘buiten’ zijn en geen lid van de gemeenteraad.  

In de raadsvergadering van 19 december 2005 werd door de gemeenteraad van 

Albrandswaard de eerste  ‘Verordening op de Rekenkamercommissie 2005’ vastgesteld. In 

de raadsvergadering van 18 december 2006 werden de leden van de Rekenkamer-

commissie (hierna: RKC) Albrandswaard benoemd.  Bij die gelegenheid heeft de toenmalige  

voorzitter van de rekenkamercommissie, dhr. mr. N. van Eck,  een uitzetting gegeven over 

de wijze waarop de rol zal worden ingevuld, daarbij benadrukte hij dat de RKC niet als 

‘afrekenkamer’ zou fungeren:  

“We rekenen het tot onze taak om als kraamkamer te fungeren: het is onze inzet om waar 
enigszins mogelijk op zo’n creatieve manier uw raad aanbevelingen te gaan doen zodanig 
dat er vervolgens in Albrandswaard iets moois geboren / gestart kan gaan worden. We zijn 
er dus niet om af te rekenen maar om oplossingen aan te dragen. Het moet gaan om de 
lessen die je kunt trekken. We zijn er kortom voor u. “    

De wijze woorden van de toenmalige voorzitter zijn de afgelopen jaren leidend geweest voor 
de uitvoering van onderzoeken en de werkwijze van de rekenkamercommissie. 

 

2. De leden van de RKC 

 

De samenstelling van de RKC is de afgelopen jaren vrij constant geweest. Er heeft wegens 

verhuizing slechts één tussentijds vertrek plaatsgevonden: mevrouw Schieven. Zij is lid 

geweest van 2006 tot 2009. In 2010 werd zij opgevolgd door mevrouw Van Ravesteyn- 

Kramer. De voorzittersrol wisselde éénmaal. Dhr. van Eck vervulde de rol tot november 

2013. Daarna nam dhr. Verheij het stokje over. De RKC benoemt de voorzitter uit haar 

midden. 

Bij het vaststellen van de geactualiseerde RKC-verordening 2015 over de werkwijze van de 

rekenkamercommissie werden de heren Verheij (voorzitter), van Eck en Leijs 

(plaatsvervangend voorzitter) herbenoemd tot aan 1 januari 2019. Zij waren reeds vanaf de 

oprichting lid. 

Vanwege de tussentijdse opvolging kent de benoemingstermijn van mevrouw Van 

Ravesteyn een andere einddatum. Haar nieuwe tweede termijn eindigt op 22 februari 2022.  

In de vergadering van de RKC van 23 januari 2018 is het definitief aflopen van drie van de 

vier benoemingstermijnen aan de orde geweest. Daarbij heeft mevrouw Van Ravesteyn 

aangegeven ook haar termijn per 1 januari 2019 ook te zullen beëindigen.  
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De externe secretaris, de heer Gijzendorffen, heeft bij de griffie eveneens aangegeven met 

zijn werkzaamheden te zullen stoppen. De secretarisfunctie werd door hem vanaf 2007 

vervuld. 

De voorzitter van de RKC heeft in het overleg met de auditcommissie de leden van de 

gemeenteraad over de beëindiging van de werkzaamheden door de huidige leden 

geïnformeerd op 30 januari 2018. De gemeenteraad zal zich moeten buigen over een al dan 

niet gewijzigde invulling van de rekenkamerfunctie vanaf 1 januari 2019. De invulling van de 

rekenkamerfunctie is een wettelijke verplichting.  

 

3.   Doel RKC en afstemming tussen raad en rekenkamercommissie 

 

‘De rekenkamercommissie van de gemeente Albrandswaard doet onafhankelijk en 

professioneel onderzoek, gericht op de versterking van de controlerende taak van de 

gemeenteraad en van de publieke verantwoording aan de burger, met als doel de kwaliteit, 

effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen te bevorderen’. 

De rekenkamercommissie vond het belangrijk om goede contacten te onderhouden met het 

gemeentebestuur, de raad en de ambtelijke medewerkers. De rekenkamercommissie kwam 

in 2018 achtmaal bijeen in een reguliere formele vergadering. Daar waar dit praktisch was, 

vond er combinatie plaats met het bijwonen van commissie- en/of raadsvergaderingen. 

De auditcommissie van de gemeenteraad fungeerde sinds de gemeenteraadsverkiezingen 

van maart 2014 als gremium voor de afstemming tussen de gemeenteraad en de RKC. De 

RKC heeft in 2018 op 30 januari 2018 met de auditcommissie overlegd over onderzoeks-

voornemens. Op 30 juni werd door leden van de RKC de rekenkamerfunctie toegelicht aan 

de nieuwe raadsleden van de auditcommissie. Ook werd stilgestaan bij de onderzoeken van 

het jaar 2018. 

4. De onderzoeken 2007 – 2018 

 

De onderstaande opsomming geeft een beeld van de onderzoeken die de afgelopen jaren 

door de rekenkamercommissie zijn uitgevoerd. Daar waar mogelijk voerden de leden en de 

secretaris zelf de onderzoeken uit. Als voor de uitvoering van onderzoeken specialistische 

kennis was vereist dan werden na een offerteprocedure externe onderzoekers aangetrokken.  

2007: Dienstverlening 

Het allereerste onderwerp dat de RKC onderzocht betrof de gemeentelijke dienstverlening 

aan burgers en bedrijven op het gebied van brieven, meldingen en klachten. De 

dienstverlening verbeterde meetbaar na het onderzoek.  

Door de gemeente werd een kwaliteitshandvest vastgesteld en over de resultaten van de 

dienstverlening werd publiekelijk verantwoording afgelegd in een burgerjaarverslag. 

2008: Inhuur derden 

Het tweede onderzoek van de RKC betrof de Inhuur van Derden, destijds (vóór de BAR) een 
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grote kostenpost voor het gemeentelijk budget. De regels waar de RKC op wees met 

betrekking tot ordentelijk inkopen en aanbesteden werden verwerkt in het nieuwe Inkoop en 

Aanbestedingenbeleid in BAR-verband. 

2009: Subsidiebeleid 

Het daaropvolgende onderzoek in 2009 over het subsidiebeleid kreeg een positieve 

uitwerking in de verbetering van uitvoeringsregels, formulieren en procedures.  

2009: Heja 

Vanwege de onafhankelijke positie van de rekenkamercommissie bepalen de leden zelf na 

consultatie van de gemeenteraad, de onderzoeksagenda. De raad kan echter ook een 

verzoek indienen. Dit gebeurde in 2008. De gemeenteraad deed het verzoek aan de RKC 

om zich te beraden op het uitvoeren van een onderzoek inzake de zgn. Heja-kwestie. De 

RKC gaf aan dit verzoek gevolg en heeft vervolgens advies uitgebracht over deze heikele 

kwestie.  

2009: Burgerparticipatie 

Met het onderzoek naar burgerparticipatie en communicatie met de burger leverde de RKC 

een constructieve bijdrage aan de uitwerking van het collegespeerpunt en de beleidsnotitie 

over burgerparticipatie.  

2010: Beheer openbare ruimte 

Een jaar later stelde de RKC helaas in het onderzoek naar het beheer van de openbare 

ruimte vast dat de aandacht voor burgerparticipatie was verslapt. Er werd aandacht 

gevraagd voor een nieuwe impuls voor communicatie richting de burger. Inhoudelijk leverde 

het onderzoek een normeringstool op waarmee de financiële consequenties van keuzes in 

het beheer zichtbaar worden gemaakt.  

2010: P&C-cyclus 

In 2007 deed de RKC een onderzoek naar de transparantie van de P&C-cyclus en de 

verantwoording over resultaten. Het control-onderzoek richtte zich voornamelijk op de 

financiële functie en de sturing op resultaten. In 2010 en 2011 kreeg dit een vervolg. De RKC 

leverde een bijdrage aan workshops en de acties droegen bij aan de toegenomen 

transparantie van de gemeentelijke begroting. De programmabegroting van 2013 gaf naar 

het oordeel van de RKC een behoorlijk inzicht in de drie W-vragen en de baten en lasten per 

product.  

2011: BIBOB 

Over het ontbreken van een BIBOB-beleid stuurde de RKC in 2011 een brief naar de raad. 

De wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur van 1 

juni 2003) biedt een instrument voor gemeenten om de integriteit van aanvragers van 

vergunningen en subsidies te toetsen. Op basis van de info van het BIBOB-bureau kan de 

gemeente de vergunning of subsidie weigeren.  

Het gevolg van het signaal van de RKC was dat op 11 april 2011 door de raad het BIBOB-

beleid werd vastgesteld. 
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2011: Handhaving 

Door de raad werd in 2011 ook een kapverordening vastgesteld. De RKC had hiertoe ook 

aangedrongen op basis van de bevindingen van het handhavingsonderzoek. 

2012: BAR-samenwerking 

Een gezamenlijk onderzoek van de rekenkamers van Barendrecht, Ridderkerk en 

Albrandswaard werd in 2012 uitgevoerd naar de BAR-samenwerking. Het onderzoek leverde 

een bijdrage aan de versnelling van het proces voor het verkrijgen van duidelijkheid over de 

samenwerking tussen de drie gemeenten.  

2013: 3D-operatie 

In 2013 werd het RKC-onderzoek uitgevoerd naar de grote decentralisatie-operatie van het 

sociaal domein (de 3D). De gemeenteraad bleek kaders te hebben vastgesteld door middel 

van drie afzonderlijke startnotities. De kaders waren in aanvang echter zeer globaal van aard 

en boden de gemeenteraad niet de mogelijkheid om goed vinger aan de pols te houden. Het 

college erkende dat verbetering mogelijk was. Er werd een klankbordgroep opgericht, een 

bestuurlijke planning opgesteld en er verscheen een periodieke informatiebrief.  

2014: Integriteitsbeleid 

In 2014 vroeg de RKC uitdrukkelijk aandacht voor het gegeven dat de personele 

verantwoordelijkheid en het personeelsbeleid waaronder het integriteitsbeleid vanaf 1 januari 

2014 zou overgaan naar de gemeenschappelijke regeling (GR) met de BAR-gemeenten. De 

onderzoeksrapportage over het ambtelijk domein liet zien welke personele regelingen wel of 

niet aanwezig waren.  

Het college van Albrandswaard gaf in zijn reactie aan dat er al actie was ondernomen om het 

integriteitsbeleid in de BAR-samenwerking te borgen. Het rapport en de aanbevelingen van 

de RKC kwamen op het goede moment. Het college trad met de griffie in overleg om 

integriteit, zeker bij het inwerken van de nieuwe raad, aan de orde te stellen. Ook zegde het 

college toe om achterstallig onderhoud in regelingen en procedures van Albrandswaard zelf 

aan te zullen passen.  

2014: Jeugd- en Jongerenbeleid 

Over de hoofdvraag van een RKC-onderzoek in 2014 of het jeugd- en jongerenbeleid rond 

vroegtijdige signalering en toeleiding naar zorg voldoende was verankerd, was de conclusie 

dat er onvoldoende zicht is op de bereikte resultaten, mede doordat concrete doelen 

ontbraken. Daardoor was het niet mogelijk harde uitspraken te doen over de doeltreffendheid 

en doelmatigheid van het beleid. Daarnaast was vastgesteld dat er een gebrekkige 

aansluiting was van vrijetijds- en sportverenigingen op de zorgstructuren. De aan het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) toebedachte vraagbaakfunctie voor ouders en 

jeugdigen fungeerde in de praktijk niet als zodanig.  

Met genoegen nam de RKC er kennis van dat het gemeentebestuur zich herkende in de 

conclusie dat er in de afgelopen jaren meer aandacht was besteed aan de uitvoeringspraktijk 

dan aan het formuleren van beleidskaders en dat hier nog een opgave is te vervullen. Ook 

nam de RKC met genoegen kennis van de bestuurlijke toezegging dat de aanbevelingen van 

de RKC zullen worden gebruikt als een uitbreiding op het bestuurlijk opdrachten- en 

toetsingskader voor het nieuwe beleids- en uitvoeringsontwerp van de jeugdzorg zoals dat 

geldt vanaf 1 januari 2015. 
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2014: Garantstellingen 

Aan de rekenkamercommissie werd eind 2013 tijdens een overleg met de auditcommissie 

gevraagd om een oordeel te vellen over de garantstellingen van de gemeente en de 

daarmee gepaard gaande risico's. Een garantstelling betreft een instrument dat door alle 

gemeenten wordt ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken, zonder zelf direct 

middelen te investeren of uit te geven.  

In 2011 gaf het toenmalige college over de complexe materie van garantstellingen een 

uitgebreide uitleg aan de raadsleden van destijds. De RKC beval naar aanleiding van het 

nieuwe onderzoek onder andere aan dat een dergelijke presentatie ook voor de nieuw 

aangetreden gemeenteraadsleden voor de periode 2014 - 2018 zou worden verzorgd. De 

aanbevelingen aan de gemeenteraad over lopende garanties, nieuwe garantstellingen en 

goedkeuringen door de gemeenteraad werden door de voorzitter toegelicht aan de 

auditcommissie. Na agendering van de brief in de commissie Beleid & Advies werd de brief 

van de RKC naar de raad als informatiebrief verzonden. 

2014: Financiële verordening 

Tijdens een overleg tussen de auditcommissie en de rekenkamercommissie in november 

2013 werd aan de RKC gevraagd om de nieuwe financiële verordening te beoordelen. Bij de 

vaststelling van de verordening op 11 november 2013 werd per amendement bepaald dat de 

verordening in 2014 geëvalueerd moest worden en dat deze voor het einde van dit jaar 

opnieuw vastgesteld zou moeten worden. 

De conclusie van de RKC over de financiële verordening van Albrandswaard was dat de 

meeste zaken helder zijn geregeld. Enkele aanbevelingen van de RKC waren dat bij de 

evaluatie van de financiële verordening een expliciete discussie gevoerd zou moeten worden 

over het niveau waarop de raad de begroting wenst vast te stellen: op programmaniveau of 

één niveau dieper, tussen programma’s en producten in.  

2014: Controlegat 

In een gezamenlijke brief van rekenkamer Barendrecht en de rekenkamer-commissies van 

Ridderkerk en Albrandswaard van 18 maart 2014 werd aan de BAR-colleges een brief 

gestuurd over het zogenaamde horizontale controlegat. Daarbij werden de colleges van de 

BAR-gemeenten verzocht om de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te wijzigen 

in verband met gebrek aan onderzoeksbevoegdheden. De aanstaande wetswijziging van de 

gemeentewet op het gebied van de rekenkamerfunctie heeft het verzoek inmiddels 

achterhaald.  

2015: Sportaccommodaties 

Uit een eerste verkenning door de rekenkamercommissie van het onderzoeksonderwerp 

Sportaccommodaties in 2015 bleek dat door de Raad in dit verband diverse besluiten waren 

genomen, maar dat het onduidelijk was op welke informatie deze besluiten waren gestoeld. 

Zo was er een besluit genomen over de bouw van een tweede sporthal. Vragen van 

raadsleden over het juist informeren van de raad en vragen over voor het onderzoek 

gehanteerde normen leidden tot een extra raadsinformatiebrief waarin nadere duidelijkheid 

werd verschaft. Vanwege het aantreden van een nieuw gemeentebestuur trad er vertraging 

op in de presentatie van het rapport. De bouw van een nieuwe sporthal werd geschrapt.  
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2016: Ambtelijke ‘knip’ 

Naar aanleiding van de BAR-samenwerking vroeg de RKC zich in 2016 af of de ‘knip’ in het 

ambtelijk apparaat goed was belegd. De ambtelijke ondersteuning van de gemeente 

Albrandswaard is met uitzondering van de directe bestuursondersteuning ondergebracht in 

de BAR-organisatie.  

De uitkomst van het onderzoek was dat geen van de interviewden terug zou willen naar de 

oude situatie. Er waren geen aanwijzingen gevonden dat de beleidsvrijheid van 

Albrandswaard door de BAR-samenwerking zou worden beperkt. Hoewel de wegen daartoe 

langer zijn en de flexibiliteit minder is, kan de gemeenteraad nog altijd eigen keuzen maken 

en  eigen beleidsaccenten leggen. De constructie met een bestuurlijke ambtelijke schil in de 

vorm van een regieteam in de directe nabijheid van het gemeentebestuur blijkt te werken. 

Het optimum is echter nog niet bereikt. 

2016: Huishoudelijke hulp en wijkteams 

In 2016 verrichtte de RKC ook onderzoek naar huishoudelijke hulp en wijkteams. De RKC 

deed de aanbeveling aan de gemeenteraad om bij de uitvoering van de aanbevelingen 

vinger aan de pols te houden door het college op te dragen bij de rapportage over het 

klanttevredenheidsonderzoek 2017 tevens aandacht te besteden aan de aanbevelingen van 

de RKC. Op 28 november 2016 werd het RKC-rapport gepresenteerd in Beraad en Advies. 

Op 30 januari 2017 stelde de gemeenteraad de aanbevelingen van de RKC vast.  

2016: Centrumontwikkeling Rhoon 

De centrumontwikkeling van Rhoon kent een lange historie waaraan in de gemeenteraad 

van Albrandswaard regelmatig aandacht werd besteed. Het onderzoeksrapport ‘Foutje met 

grote gevolgen’ dat door de RKC werd uitgebracht, liet een heldere tijdlijn zien van wat er in 

de loop der jaren bij de ontwikkeling is gebeurd. Bestuurlijk handelen en de vastgoedcrisis 

hebben een groot effect gehad op de gang van zaken in de afgelopen jaren.  

Geconcludeerd werd dat er inmiddels voldoende waarborgen en checks en balances zijn 

ingebouwd. De kans dat de geschiedenis zich, zoals bij de centrumontwikkeling, in de 

toekomst zal herhalen is zeer klein geworden.  

2017: Grondexploitaties 

In de afstemming met de auditcommissie over de onderzoeksagenda 2017 bleken er enkele 

vragen te bestaan ten aanzien van de grondexploitaties (‘grexen’). Na een kort 

vooronderzoek is besloten om via een quickscan door de RKC zelf een aantal aspecten van 

dit onderwerp in kaart te brengen.  

De bevindingen van de RKC werden in december 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. 

In de auditcommissie van 30 januari 2018 werden de bevindingen en de aanbevelingen door 

de voorzitter van de RKC worden toegelicht.  

In de auditcommissie van 8 oktober 2018 werd besloten dat het MPO 2019 een meer 

eenvoudige en meer beeldende vorm van rapporteren moet bevatten. Daarmee wordt beter 

ingespeeld op de behoefte van de raad en er wordt ambtelijk op tijd bespaard. De 

aanbevelingen van de RKC zijn daarmee opgevolgd.  
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2018: Duurzaamheidsbenchmark 

Aan de Universiteit van Tilburg is een onderzoeksinstituut ‘Telos’ gelieerd dat op nationaal 

en lokaal niveau benchmarks verzamelt op het gebied van duurzaamheid. De RKC achtte 

het met het oog op ieders toekomst  van belang dat er door gemeenten duurzaamheids-

doelstellingen worden geformuleerd.   

De RKC van Albrandswaard stelde in 2018 aan Telos de vraag wat de 

duurzaamheidsopgaven voor Albrandswaard zijn. Bij de bestuurlijke duiding van de 

benchmarks is het van belang te weten dat de gemeente Albrandswaard nog geen 

duurzaamheidsbeleid heeft geformuleerd. Wel zijn er in het huidige collegeprogramma 

ambities en de nodige acties geformuleerd.  

De resultaten van het onderzoek werden op 6 februari 2018 met de verantwoordelijk 

portefeuillehouder besproken. Op 25 juni werd het rapport gepresenteerd aan de raadsleden. 

In de Cie B&A van 2 november 2018 werden de voorgenomen raadsbesluiten behandeld: 1. 

overnemen van de aanbevelingen van de RKC; 2. het college opdragen om een plan van 

aanpak op te stellen voor de verduurzaming van de woningvoorraad; 3. het college oproepen 

om stappen te zetten voor het overeind houden van de gemeenschapszin in de dorpen van 

Albrandswaard. Besluitvorming door de gemeenteraad vond plaats op 12 november 2018.  

Het college zal aan het eind van het 1e kwartaal van 2019 een plan van aanpak opleveren 

voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de bevordering van de 

gemeenschapszin van de dorpen van de gemeente.  

2018: Veiligheidsbeleid 

De rekenkamercommissie heeft in 2018 onderzoek gedaan naar het gemeentelijk 

veiligheidsbeleid in Albrandswaard. Het onderzoek is zeer recent afgerond.  

Het onderzoek werd op 26 november 2018 gepresenteerd in de Commissie Beraad & 

Advies Welzijn. Het debat met de portefeuillehouder over de conclusies en aanbevelingen 

van de RKC wordt in januari 2019 voortgezet. 

5. Overige zaken 

5.1 Afstemming met griffie 

Voor de afstemming tussen griffie en RKC was een vaste functionaris, mevrouw Van der 

Matten, aangewezen. Voor de voorzitter en secretaris werkte dit zeer plezierig. In het 

afgelopen jaar vond tweemaal overleg tussen griffie en de RKC plaats om actualiteiten uit te 

wisselen en onderwerpen te bespreken die het onderzoeksprogramma van de RKC raken. 

Op 20 september jl. werd kennis gemaakt met de nieuwe griffier. 

5.2 Lidmaatschap NVRR 

De rekenkamercommissie onderhoudt contact met andere rekenkamers, is lid van de 

Vereniging van Lokale Rekenkamers (NVRR) en is geabonneerd op nieuwsbrieven. De 

NVRR biedt een platform aan alle gemeentelijke rekenkamers voor het uitwisselen van 

onderzoekservaringen en onderzoeksrapporten. 
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6. Budget en realisatie 2018 

 

 

Omschrijving 

Begroting 

2018 

Realisatie 2018 Toelichting realisatie 

Presentiegelden 

voorzitter, leden 

en reiskosten 

€  5.640      €   7.337 

 

9x vergaderd in 2018, vergoeding 

cf. tabel en vergoeding cf. art. 8, 

lid 2 van de RKC-verordening 

Onderzoek € 17.745                        € 15.256 Termijn Duurzaamheidsbeleid; 

Onderzoek Veiligheidsbeleid 

Secretaris € 5.900 €  4.026 Opdrachten, voor- en nawerk 

vergaderingen 

Representatie 

en 

vergaderkosten 

€ 1.000       €    237         Diverse vergaderkosten 

             

Lidmaatschap 

en contributie 

€ 600 €    360  Lidmaatschap NVRR 

Totaal € 30.885      €  27.216  

 

 

 

Vanwege grote tevredenheid van de gemeenteraad met het werk van de RKC werd in 2010 

het budget van de rekenkamercommissie verhoogd naar € 46.000. Door de grote 

bezuinigingsslag die door Albrandswaard in de twee jaar daarna moet worden gemaakt, 

werd in 2012 over het RKC-budget een taakstelling opgelegd van € 15.000. Sindsdien is het 

budget gelijk gebleven en is de RKC er toch steeds weer in geslaagd de kwaliteit en aantal 

onderzoeken op peil te houden. Ook in het verslagjaar 2018 is de RKC wederom binnen het 

budget gebleven.  

7. Slotwoord 

 

De leden van de rekenkamercommissie kijken met tevredenheid terug naar de onderzoeken 

en prestaties van de afgelopen jaren. Uit het overzicht van uitgevoerde onderzoeken blijkt 

duidelijk dat de rekenkamercommissie in de afgelopen jaren een nuttige bijdrage heeft 

geleverd aan de controlerende en kaderstellende functie van de raad. De 
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onderzoeksrapporten werden altijd serieus behandeld door het college en de gemeenteraad. 

De bestuurlijke aanbevelingen werden goed opgevolgd.  

Ook komt uit het overzicht van onderzoeken in de tijd de dynamiek van een gemeente naar 

voren. Door wijzigingen in wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en voortschrijdende 

automatisering, de wijzigingen in de uitvoering van de gemeentelijke organisatie door het 

aangaan van samenwerkingsverbanden en door bestuurlijke (financiële) prioriteiten blijken 

sommige onderzoeken en aanbevelingen ook een beperkte houdbaarheidsdatum te hebben. 

Daarom is het zaak om vanuit de gemeenteraad voortdurend de vinger aan de pols te 

houden en zich daarbij te laten ondersteunen door een rekenkamerfunctie die kan inspelen 

(na consultatie van de raad) op de uitvoering van afgesproken beleid en actuele zaken.  

Tot slot danken de leden van de RKC de bestuurders, de (loco)-gemeentesecretaris en de 

ambtenaren voor de plezierige, vaak informele samenwerking en openheid, in de afgelopen 

jaren. In het bijzonder danken de leden van de RKC de vaste contactpersoon bij de griffie, 

mevrouw Eva van der Matten. Haar ondersteuning en prettige wijze van communiceren werd 

altijd als zeer prettig ervaren.  

Wij wensen onze opvolgers veel succes! 

 

De leden van de rekenkamercommissie Albrandswaard, 

Jan-Willem Verheij, voorzitter 

Hans Leijs, plv. voorzitter 

Mea van Ravesteyn-Kramer, lid 

Nico van Eck, lid 

 

  


