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Capelle aan den IJssel, 16 maart 2011 

Betreft: Jaarverslag 2010 van de RKC 

Geachte leden van de raad. 

Namens de Rekenkamercommissie bied ik u hierbij het jaarverslag 2010 aan van de RKC. 

De RKC is tevreden over de geleverde prestaties in 2010. Niet alleen zijn de doelstellingen 
tot het leveren van minimaal twee onderzoeken gehaald, maar zijn er daarnaast meerdere 
adviezen uitgebracht en acties uitgevoerd. 

De RKC stelt voor om in een eerstvolgend overleg met de liaisonraadsleden van de 
rekenkamer bij de inhoud van het verslag stil te staan. De raad zelf kan dan volstaan met 
kennisname van de ontvangst van het verslag. Bij akkoord ontvangt de RKC graag een 
notificatiebesluit. 

Aan de griffie doet de RKC het verzoek het jaarverslag op de gemeentelijke website te 
plaatsen. 

Overeenkomstig de verordening (art. 16, lid 2) stelt de RKC u naast de verantwoording over 
het afgelopen jaar tegelijk in kennis over de onderzoeksvoomemens voor 2011: 

1. Een onderzoek naar de uitvoering van de WMO zal in april a.s. voor behandeling in 
de carrouselvergadering worden geagendeerd; 

2. De bevindingen van een onderzoek naar het handhavingsbeleid van de gemeente 
zullen binnenkort voor een reactie aan het college worden voorgelegd; agendering 
voor de raad kan dan voor het zomerreces volgen; 

3. Met de rekenkamers van Ridderkerk en Barendrecht is reeds afgesproken een 
vooronderzoek naar de BAR-samenwerking in te stellen; bij een positieve uitkomst 
zal dit onderzoek een groot deel van de agenda van de tweede helft van 2011 vullen. 

4. Naast de uitvoering van onderzoeken zal de RKC daarnaast net als in vorige jaren 
ook met brieven en korte (onderzoeks)acties inspelen op actuele onderwerpen. 
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1. Inleiding 

De rekenkamercommissie (RKC) van Albrandswaard bestaat nu vier jaar. 

Na het aanloopjaar 2007 heeft de RKC vanaf 2008 volledig kunnen functioneren en zijn de 
gemeente en de RKC goed aan elkaar gewend geraakt. In de afgelopen jaren werd het de 
gemeenteraad duidelijk dat de RKC een waardevolle bijdrage levert aan de verbetering van 
het gemeentelijk functioneren. 

De waardering is door de raad gehonoreerd door de RKC vanaf 2010 over een ruimer 
onderzoeksbudget dan in voorgaande jaren te laten beschikken. De armslag van de RKC is 
hierdoor vergroot. Dit is dit jaar vooral tot uitdrukking gekomen in een onderzoek dat door 
een extern buro is uitgevoerd naar de WMO. Het actief betrekken van de mening van 
burgers bij het onderzoek door middel van het organiseren van inspreeksessies zou met het 
eerdere budget niet mogelijk zijn geweest. 

Dit jaarverslag toont aan dat de RKC in 2010 wederom adviezen heeft gegeven en 
onderzoeken heeft verricht die tot verbeteringen leiden en die direct of indirect van nut zijn 
voor de burgers van Albrandswaard. 

2. Samenstelling rekenkamercommissie 

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft gekozen voor een onafhankelijke 
rekenkamerfunctie. Dit houdt in dat de leden van de commissie van 'buiten' de gemeente 
komen en geen lid zijn van de gemeenteraad. 

De rekenkamercommissie bestaat uit vier leden: 
• De heer mr. N. van Eek, Voorzitter 
• De heer drs. J. W. Verheij, plv. voorzitter 
• De heer drs. H. Leijs, lid 
• Mevrouw drs. M. van Ravesteijn - Kramer, lid 

Mevrouw van Ravensteijn is mevrouw Schieven opgevolgd en is als permanent lid van de 
commissie benoemd sinds 22 februari 2010. In de voorgaande jaren kende de RKC een 
constructie van 3 permanente leden en één plaatsvervangend lid. In 2009 is de verordening 
gewijzigd en is door uitbreiding naar vier leden de constructie met een plaatsvervangend lid 
vervallen. 

De RKC heeft voor ondersteuning van de vergaderingen en de uitvoering van kleinere 
onderzoeken een externe secretaris/onderzoeker aangesteld, de heer G. Gijzendorffen. Doel 
daarbij is het realiseren van een effectieve werkwijze en kostenbesparing waardoor er, 
gegeven het beperkte beschikbare bedrag, zoveel mogelijk onderzoeksbudget voor externe 
expertise beschikbaar blijft. 



3. Doel, visie en werkwijze 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 vindt het belangrijk om goede contacten te onderhouden met het 
gemeentebestuur, de raad en de ambtelijke medewerkers. 

Voor de periodieke afstemming met de raad onderhoudt de rekenkamercommissie contact 
met de daartoe aangewezen liaison-raadsleden: de heren Goudriaan (EVA), Van der Graaff 
(PvdA) en Van Wolfswinkel (CU/SGP). De heer Goudriaan is voor de heer Euser van EVA in 
de plaats gekomen. 

4. Afstemming en overleg 

Gewoonlijk overlegt de RKC tweemaal per jaar met de liaisonraadsleden. Vanwege het 
verkiezingsjaar is echter het voorjaarsoverleg geschrapt en werd na aanwijzing door de raad 
van de liaisonraadsleden voor de nieuwe periode het eerste overleg in de nieuwe 
samenstelling gepland op 6 september 2010. 

De rekenkamercommissie is in 2010 10 maal bij elkaar geweest in een reguliere formele 
vergadering. Daarnaast vindt tussen de RKC-leden veel informeel (digitaal) contact plaats en 
wordt informeel tussentijds met raadsleden afgestemd bij de aanwezigheid van de RKC bij 
bijeenkomsten in de Hofhoek. 

4.1 Kennismaking met de nieuwe raadsfracties 

Met de raadsfracties in de nieuwe samenstelling heeft de RKC een kennismakingsronde 
gehouden. Voor het zomerreces is kennisgemaakt met de CDA-fractie. In het najaar is met 
de overige fracties kennis gemaakt. Besproken zijn de functie, de positie en de rol van de 
rekenkamer en de eerdere onderzoeken. Daarnaast zijn onderzoekswensen 
geïnventariseerd voor het onderzoeksprogramma 2011. 



5. Doelstelling 2010 

De RKC heeft als doel om minimaal twee onderzoeken per jaar te doen. Eén onderzoek dat 
betrekking heeft op het functioneren van de gemeente Albrandswaard primair vanuit de 
optiek van de burger en één onderzoek primair van belang voor de gemeenteraad. 

In het jaar 2010 is de doelstelling van de RKC ruim gehaald. Er werden drie onderzoeken 
door de raad behandeld. Daarnaast zijn twee onderzoeken in het verslagjaar opgestart. 

5.1 Onderzoeken en acties in het verslagjaar 2010 

Doe Mee onderzoek naar burgerparticipatie 

Eind 2009 werd het RKC-onderzoek naar burgerparticipatie afgerond en ter behandeling aan 
de gemeenteraad aangeboden. Voorafgaand aan de agendering van het onderzoek in de 
Carrousel-bijeenkomst van 8 februari 2010 bracht de RKC een persbericht uit. 

Het onderzoek naar burgerparticipatie werd uitgevoerd als een zogenaamd Doe-mee-
onderzoek. Dit houdt in dat meerdere gemeenten hetzelfde onderzoek over een gelijke 
periode en op een gelijke wijze uitvoeren. Deze werkwijze heeft als voordeel dat een 
onderlinge vergelijking tussen gemeenten van relatief gelijke omvang mogelijk is. Bovendien 
wordt met deze formule bespaard op ontwikkelingskosten voor het onderzoek. 

De vergelijking met de andere onderzochte gemeenten liet zien dat het beeld van 
Albrandswaard niet in hoge mate afwijkt van de andere. In minder dan de helft van de 12 
onderzochte vergelijkbare gemeenten zijn de afspraken voor actieve communicatie en 
participatie goed geregeld. 

In Albrandswaard viel in vergelijking met andere gemeenten wel op dat de regels sterk 
verouderd zijn. Deze dateren van vóór 2003. Het voormalig college van Albrandswaard gaf in 
een reactie op het oordeel van de RKC aan dat de aanbevelingen van de RKC worden 
overgenomen. Dit betekent dat de regels en procedures zullen worden geactualiseerd. 
Tevens is het de bedoeling om de nieuwe werkwijze uit te testen in een of twee 
proefprojecten. Op 22 februari 2010 stemde de raad in met de aanbevelingen van de RKC. 

Na de verkiezingen heeft het nieuwe college burgerparticipatie als een speerpunt van beleid 
benoemd. Op 27 september 2010 werd door de raad besloten om een beleidsnotitie van het 
college als leidraad vast te stellen voor een concrete uitwerking van het participatiebeleid. De 
RKC stelde tot genoegen vast dat vele elementen in de beleidsnotitie van het college met de 
RKC-rapportage overeenkwamen. Ook de suggestie voor een pilot kwam terug, namelijk 
door de Integrale Toekomstvisie 2025 als proefproject voor geïntensiveerde 
burgerparticipatie te benoemen. 



Onderzoek subsidiebeleid 

Het onderzoeksrapport naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het 
subsidiebeleid in de gemeente Albrandswaard werd begin februari 2010 aan de raad 
aangeboden. De raad werd er op geattendeerd dat de vaststelling van de nieuwe 
subsidieverordening twee weken na aanbieding van het RKC-rapport voor de raadsagenda 
stond genoteerd. 

In een begeleidend schrijven bij het onderzoeksrapport gaf de rekenkamercommissie als 
advies om de onderzoeksbevindingen in het rapport en de reactie van het College van B&W 
te betrekken bij de besluitvorming over de invoering en uitvoering van de nieuwe 
verordening. De liaisonraadsleden werden per mail geïnformeerd dat in de agenda van de 
raad het voorstel voor een nieuwe verordening en het RKC-rapport elkaar zouden kruisen. 

In het raadsdebat over de nieuwe subsidieverordening werd tot een goede tussenoplossing 
besloten waardoor enerzijds de nieuwe verordening kon worden aangenomen en waarbij 
anderzijds kon worden verzekerd dat de aanbevelingen van de RKC tot een uitwerking van 
noodzakelijke verbeteringen konden komen. 

De tussenoplossing had als consequentie dat de bij de verordening behorende 
uitvoeringsregels op een later moment zouden worden behandeld. Bij de uitwerking van 
deze regels zouden de aanbevelingen van de RKC dan kunnen worden meegenomen. 

Uiteindelijk zijn de verbeterde uitvoeringsregels en procedures in de carrousel van 8 
november 2010 in aanwezigheid van de RKC besproken. Hierbij werd vastgesteld dat de 
aanbevelingen van de RKC ter harte waren genomen en de voorgestelde verbeteringen 
waren verwerkt. Voorafgaand aan de Carrousel voerde de RKC een informatief gesprek met 
de nieuwe verantwoordelijke wethouder over de materie. 

Evaluatie van de subsidieverordening vindt plaats 4 maanden na subsidiejaar 2011. De RKC 
zal de evaluatie kritisch volgen. 

Quick-scan van de begroting 2011 

In 2008 werd door de RKC een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de 
bedrijfsvoering van de gemeente en werd beoordeeld of de gemeente voldoende "in control" 
is en in staat is te sturen op de onder andere door de raad geformuleerde ambities. 

De conclusies van dit onderzoek waren dat de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we 
bereiken ?, Wat gaan we daarvoor doen ?, Wat mag het kosten? ) in te algemene termen 
waren beantwoord en te weinig specifiek en onvoldoende SMART waren geformuleerd om 
te kunnen sturen. 



Aanbevelingen van de RKC waren dat: 

o meer aandacht besteed zou moeten worden aan het concreet formuleren van 
doelstellingen en plannen en de relatie met middeleninzet. 

o er een heldere vertaling zou moeten plaatsvinden naar functies, taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

o goed ingespeeld moet worden op verschillen aan informatiebehoefte van raad, 
college en ambtenaren 

o de formele inrichting van de organisatie zoveel mogelijk met de praktijk overeen moet 
komen 

o de cultuur bevorderd moet worden waar afspraak=afspraak een normaal gegeven is. 

Naar aanleiding van de aanbevelingen besloot de raad in 2009 om onder de regie van het 
presidium van de raad, gesteund door de griffie en het ambtelijk apparaat, uiterlijk in februari 
2010 te komen tot een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad. Helaas moest de RKC 
constateren dat aan dit voornemen nauwelijks vorm was gegeven. 

Deze constatering was reden voor de RKC om naar de nieuw benoemde raadsleden een 
brief te sturen om hen te attenderen op de voorgestelde verbeteringen. Bij de brief was als 
permanent geheugensteuntje een zogenaamde SMART-CARD toegevoegd. De card werd 
op 10 mei 2010 aan de nieuwe raad aangeboden. 

Daar de RKC het belang van het inzetten van een verbetertraject groot acht en er was 
vastgesteld dat de aandacht was verslapt, besloot de commissie in het najaar van 2010 om 
een quick scan op de begroting 2011 uit te laten voeren. Met de quick-scan kon opnieuw 
worden beoordeeld hoe het onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe college met de 
kwaliteit van de opgemaakt begroting was gesteld. Helaas was de constatering dat door de 
nieuwe coalitievorming nog geen stap voorwaarts was gemaakt. 

De rapportage over de quick-scan werd door de RKC ter kennis gebracht aan de 
gemeenteraadsleden om mee te kunnen nemen in het begrotingsdebat. In het raadsdebat 
werd geregeld door diverse fracties naar de bevindingen van de RKC verwezen. Door het 
college werd daarop toegezegd dat in de voorjaarsnota voor het begrotingsjaar 2012 de 
eerste verbeteringen zichtbaar zouden worden. 

De RKC heeft aan de gemeentesecretaris aangeboden om actief mee te denken in het 
verbetertraject. Het aanbod is in dank aanvaard en het traject loopt. 

Onderzoek WMO 

In de vergadering van mei 2010 werd door de RKC het startschot gegeven voor een 
onderzoek naar de uitvoering van de WMO. Afwegingen voor de keuze van dit onderwerp 
waren het directe belang voor de burgers die op de WMO een beroep doen en de zorg van 
de RKC over de financiële beheersing van de WMO-uitgaven. Vanwege het open einde 
karakter van de regeling ligt hier voor de gemeente een flink risico. Gelet op de breedte van 
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het onderwerp werd gekozen voor uitbesteding aan een extern bureau. Na vergelijking van 
3 offertes viel de keuze op het buro Companen. De eerste tussenrapportage van Companen 
werd medio juli besproken. Daar werd ook afgesproken om een oproep in de locale krant 
de Schakel te plaatsen om; bewoners hun zegje te laten doen over de WMO. Voor de 
diverse doelgroepen jongeren, ouderen en gehandicapten zijn inspraaksessies gehouden 
waar de RKC gedeeltelijk bij aanwezig was. Op 23 november 2010 is het eindrapport voor 
reactie naar het college verzonden. Aanbieding van de rapportage aan de raad zal in de 
eerste maanden van 2011.plaatsvinden. 

Onderzoek handhavingsbeleid 

Na het zomerreces besloot de RKC om een vooronderzoek uit te voeren naar de uitvoering 
van het handhavingsbeleid. In oktober werd naar aanleiding van de tussentijdse bevindingen 
besloten om het gehele onderzoek tot uitvoering te brengen. 

Vanwege de breedte van het terrein waar de gemeente verantwoordelijk is voor de 
handhaving werd besloten te focussen alleen op die gebieden waar de gemeente zelf de 
handhavingsactiviteiten uitvoert. De verwachting is dat het onderzoek in het voorjaar 2011 
zal zijn afgerond en aan dé raad ter behandeling kan worden aangeboden. 

Vooronderzoek BAR-samenwerking 

In de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2011 is in de inventariserende 
gespreksronde met de fracties belangstelling naar voren gekomen voor onderzoek naar 
verdiepingsmogelijkheden in de samenwerking tussen Albrandswaard en de gemeenten 
Ridderkerk en Barendrecht. In december 2010 is daarover contact gelegd met de 
rekenkamers van die gemeenten en is afgesproken gezamenlijk verdere verkennende 
stappen te zetten. Dit houdt in dat er verder wordt nagedacht over de reikwijdte en diepgang 
van een dergelijk onderzoek en de onderzoeksvragen. 



6. Balans 2007 - 2010 

Na vier jaarslagen kan een korte balans worden opgemaakt om te kijken of de bijdrage van 
de rekenkamercommissie aan het functioneren van de gemeente Albrandswaard vruchten 
afwerpt. 

Anderen dan de leden van de RKC zullen het "echte oordeel" moeten geven. In alle 
bescheidenheid merkt de RKC zelf wel op dat enige tevredenheid over het effect van de 
RKC-onderzoeken op het inzetten van verbeteringen en tastbare resultaten op zijn plaats is. 

Als resultaat van het eerste onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en 
bedrijven waarvoor de afhandeling van brieven, klachten, aanvragen en vergunningen e.d. 
onder de loep is genomen, kan worden vastgesteld dat de gemeente de dienstverlening 
serieus verbeterd heeft. Het klachten en meldingensysteem functioneert naar behoren en 
over het algemeen is er aandacht voor de tijdige afhandeling van aanvragen, brieven en 
vergunningen. 

De gemeente heeft een kwaliteitshandvest vastgesteld en over de resultaten van de 
dienstverlening wordt publiekelijk verantwoording afgelegd in een burgerjaarverslag. 

Het tweede onderzoek van de RKC betrof de Inhuur van Derden, een grote kostenpost voor 
het gemeentelijk budget. De regels waar de RKC op heeft gewezen voor ordentelijk inkopen 
en aanbesteden zijn verwerkt in het nieuwe Inkoop en Aanbestedingenbeleid in BAR-
verband en worden in de werkpraktijk ten uitvoer gebracht. 

Het daaropvolgende onderzoek over het subsidiebeleid heeft een positieve uitwerking 
gekregen in de verbetering van uitvoeringsregels, formulieren en procedures. 

De meningen over het speciale onderzoek door de RKC naar de zogenaamde Heja-kwestie 
zijn (afhankelijk van de politieke kleur) niet geheel eensluidend. In 2008 werd door de 
liaisonraadsleden van de rekenkamercommissie (RKC) het verzoek van de gemeenteraad bij 
de RKC ingebracht om zich te beraden op het uitvoeren van een onderzoek inzake de zgn. 
Heja-kwestie. De Heja-kwestie draaide in essentie om de noodzaak en de transacties met 
betrekking tot de herontwikkeling van de gebiedslokatie waarop het voormalig gemeentehuis 
was gevestigd alsook de daarop volgende verhuizing van met name het ambtelijk apparaat 
naar de Hofhoek. 

Vanwege het aftreden van het College van Albrandswaard werd behandeling van de 
onderzoeksbevindingen van de RKC over de HEJA-kwestie pas gehouden in februari 2009. 
Een ingediende motie tot het instellen van een vervolgonderzoek door middel van een 
raadsenquête op basis Gemeentewet art. 155a werd niet aangenomen. Dankzij het 
onderzoek van de RKC heeft de vorige raad bij meerderheidsbesluit de kwestie kunnen 
afdoen. 

Het onderzoek naar burgerparticipatie en communicatie met de burger heeft een 
constructieve bijdrage kunnen leveren aan de uitwerking van het collegespeerpunt en de 
beleidsnotitie over burgerparticipatie van het nieuwe college. 



Het control-onderzoek naar de financiële functie en sturing op resultaten heeft in 2010 een 
vervolg gekregen en verwacht mag worden dat bij de begroting 2012 een verbetering is 
opgetreden. 

Een ander onderwerp dat nog niet is afgedaan en waar het resultaat wordt afgewacht is het 
BIBOB-beleid. 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. Als de gemeente vermoedt dat een 
vergunning of subsidie voor verkeerde doeleinden gebruikt zal gaan worden, kan het bureau 
BIBOB worden ingeschakeld. Op advies van het bureau kan de gemeente de vergunning of 
subsidie weigeren. De RKC is per brief door B&W geïnformeerd dat de RKC-aanbeveling 
wordt overgenomen en dat een beleidsnota in het 3e kwartaal 2009 zou worden opgesteld. 
Na rappel door de RKC werd toegezegd dat het beleid in het 3e kwartaal van 2010 zou 
worden vastgesteld. Wederom na rappel is nu toegezegd dat het vastgesteld beleid in het 1e 

kwartaal 2011 aan de RKC ter kennis wordt gebracht. 

Het bovenstaand overziend stelt de RKC voor zichzelf vast dat een nuttige functie wordt 
vervuld voor het initiëren van verbeteringen ten nutte van burger en raad. Verbeteringen 
gaan echter niet vanzelf. Vasthoudendheid, geduld en vastbijten zijn eigenschappen die de 
RKC zich inmiddels eigen heeft gemaakt. 

7. Gemeentewet artikel 213a 

De gemeentewet schrijft in dit artikel voor dat het college periodiek onderzoek uitvoert naar 
de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Over het resultaat van de 
onderzoeken moet de raad worden geïnformeerd. De rekenkamer moet worden 
geïnformeerd over de onderzoeken die worden ingesteld en de resultaten die het onderzoek 
heeft opgeleverd. De RKC werd er eind 2009 over geïnformeerd dat het college afzag van de 
onderzoeken wegens capaciteitsgebrek. De nieuwe coalitie heeft het onderwerp wel weer in 
het coalitie-akkoord opgenomen. Bij navraag bleek dat uitvoering in 2010 toch niet mogelijk 
zou zijn. In het eerste kwartaal 2011 zal de RKC wederom informeren hoe de voornemens er 
op dit gebied concreet uitzien. 
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8. Overige activiteiten 

Door het bijhouden van het nieuws in de lokale media, het lezen van de raadsstukken, het 
regelmatig bijpraten met de griffier en bijeenkomen op vergaderavonden van gemeenteraad 
en fracties houdt de rekenkamercommissie voeling over wat er in Albrandswaard leeft en wat 
voor het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie relevant is. 

De RKC heeft de raad- en carrouselvergaderingen bijgewoond wanneer er 
onderzoeksrapporten werden behandeld maar ook bij andere relevante onderwerpen die de 
RKC nauw aan het hart liggen zoals de begrotingsbehandeling. Ook bij bijzondere 
gelegenheden als de installatie van het nieuwe college of een afscheid is de RKC present. 

Contacten met het gemeentebestuur vinden ad hoc plaats. In februari heeft de voorzitter van 
de RKC over de gemeentelijke ontwikkelingen en het werk van de RKC bijgepraat met de 
burgemeester. In april hebben enkele leden van de RKC de installatie van het nieuwe 
college bijgewoond. In het najaar is met de verantwoordelijk wethouder gesproken over de 
WMO en het subsidiebeleid. 

De rekenkamercommissie onderhoudt contact met andere rekenkamers, is lid van de 
Vereniging van Lokale Rekenkamers (NVRR) en is geabonneerd op nieuwsbrieven. 

De RKC heeft deelgenomen aan het jaarlijks congres van de NVRR. Het nut van deze 
bijeenkomst is dat ervaringen met andere rekenkamers worden uitgewisseld en wordt kennis 
genomen van onderzoeken die elders bij andere gemeenten plaatsvinden. 

De contacten met het ambtelijk apparaat vinden plaats rond de afstemming en de uitvoering 
van onderzoeken. In de opstelling naar het ambtelijk apparaat hanteert de 
rekenkamercommissie het principe dat het opsporen van verbetermogelijkheden een 
gezamenlijk belang moet dienen. De RKC houdt vinger aan de pols of genomen besluiten 
naar aanleiding van aanbevelingen van de RKC ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Door 
het vertrek van de loco-secretaris heeft wisseling plaatsgevonden van de vaste 
contactpersoon voor de RKC. De functie wordt nu vervuld door het hoofd Bouwen en 
Wonen. De samenwerking verloopt wederom zeer prettig. 
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9. RKC-budget: realisatie 2010 versus begroting 2010 

Het RKC-budget is onderdeel van het griffiebudget. In 2010 zijn de kosten van de RKC net 
als in de jaren daarvoor niet als een afzonderlijke kostenplaats in het griffiebudget 
geadministreerd. Vanaf 2011 zal dit wel het geval zijn. 

Onderstaande cijferopstelling is gebaseerd op eigen cijfers van de RKC en informatie die is 
verstrekt door de interim-griffier. 

Omschrijving Begroting 2010 Realisatie 2010 Toelichting realisatie 

Presentiegelden 
voorzitter, leden 
en reiskosten 

Onderzoek 

€ 6.000 

Secretaris 

Lidmaatschap 
en congres 
NVRR 

Consumpties 

Totaal 

€ 32.500 

€ 6.000 

€1.000 

€500 

€ 46.000 

€ 7.100 10x vergaderd in 2010, 
vergoeding cf. tabel en 
vergoeding cf. art. 8, lid 2 van de 
RKCverordening 

€ 31.250 Onderzoek WMO (Extern), 
onderzoek subsidies (intern) 
Quick scan begroting (extern) 1e 

fase handhavingsonderzoek 
(intern) 

€ 6.660 Opdrachten, voor- en nawerk 
vergaderingen. Er is 112 uren aan 
secretariswerkzaamheden 
verricht. 

€ 390 Lidmaatschap NVRR en jaarlijks 
congres 

€ 160 Representatie en diner 

€45.560 
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10. Conclusies over het jaar 2010 

De RKC is tevreden over de geleverde prestaties in 2010. Niet alleen zijn de doelstellingen 
tot het leveren van minimaal twee onderzoeken gehaald, maar zijn er daarnaast meerdere 
adviezen uitgebracht en acties uitgevoerd. 

In dit vierde jaar heeft de RKC een eerste balans opgemaakt over de bijdrage die wordt 
geleverd aan het verbeteren van het gemeentelijk functioneren. 

Voor de RKC zelf slaat de balans positief uit. Maar voor concrete suggesties voor een nog 
effectiever opereren, staat de RKC graag open. 

Voor discussie hierover kan dit jaarverslag als leidraad dienen. Het jaarverslag zal in ieder 
geval met de liaisonraadsleden en de nieuwe griffier worden doorgesproken. 

Een concreet aandachtspunt voor 2011 is de afstemming tussen de RKC en het 
gemeentebestuur over de planning van onderzoeken. Zowel bij het subsidieonderzoek als bij 
het WMO-onderzoek was er dubbelloop van onderzoeksactiviteiten van de RKC en die van 
de gemeente. De RKC heeft een effectievere afstemming van onderzoeksactiviteiten als 
actiepunt genoteerd. 
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