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Voorwoord

Uit de verordening op de rekenkamercommissie vloeit de plicht voort als
rekenkamercommissie verantwoording af te leggen over de verrichtingen in
het afgelopen jaar. Met genoegen presenteren wij u hierbij ons jaarverslag
20121.

Namens de rekenkamercommissie.
Mevr. drs. P.E.H. Habets EMIA
Voorzitter

September 2013
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Dit jaarverslag verschijnt pas in september in plaats van vóór april omdat een bezuiniging niet goed
verwerkt was in de financiële administratie van de gemeente en de rekenkamercommissie dit goed
uitgezocht wilde hebben, voordat de rekenkamercommissie een jaarverslag met –mogelijke- fouten
zou vaststellen.
De interim-griffier heeft zorggedragen voor het uitzoeken hiervan, waarna de rekenkamercommissie
dit verslag alsnog kon vaststellen.
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Samenstelling

De verordening schrijft voor dat de rekenkamercommissie bestaat uit
raadsleden aangevuld met twee tot vier externe van de gemeente
onafhankelijke leden waarvan één het voorzitterschap vervult.
Het secretarisschap van de commissie wordt ingevuld vanuit de griffie.

Samenstelling rekenkamercommissie 1 januari 2012
Functie

Naam

Externe
voorzitter

Petra Habets

Extern lid

Kees-Jan Groen

Interne leden

Ron Bijl
Raymond Kilsdonk
(plaatsvervangend lid)

VVD

Chris Moorman
Fred Loos
(plaatsvervangend lid)

ABZ

Iekje Berg
Martin de Bruin
(plaatsvervangend lid)

CDA

Siham Berrag (plaatsvervangend lid)

PvdA

Marius Schenkel
René van den Berg
(plaatsvervangend lid)

CU-SGP

Marian Pater

D66

Kees de Keizer
Laura Kroes
(plaatsvervangend lid)

GroenLinks

Secretariaat

Partij

Hanneke Kooyman

Als gevolg van de benoeming van Gerard Slotema als wethouder eind 2011 was er
een vacature ontstaan. Tijdelijk heeft Siham Berrag-Nahari de vergaderingen
bijgewoond. In juni is Bert Exoo als opvolger van Gerard Slotema benoemd.
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Samenstelling rekenkamercommissie 31 december 2012
Functie

Naam

Externe
voorzitter

Petra Habets

Extern lid

Kees-Jan Groen

Interne leden

Ron Bijl
Raymond Kilsdonk
(plaatsvervangend lid)

VVD

Chris Moorman
Fred Loos
(plaatsvervangend lid)

ABZ

Iekje Berg
Martin de Bruin
(plaatsvervangend lid)

CDA

Bert Exoo
Siham Berrag
(plaatsvervangend lid)

PvdA

Marius Schenkel
René van den Berg
(plaatsvervangend lid)

CU-SGP

Marian Pater

D66

Kees de Keizer
Laura Kroes
(plaatsvervangend lid)

GroenLinks

Secretariaat

Hanneke Kooyman

Partij
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Onderzoeken
Social return on investment
Eind 2011 is een start gemaakt met het onderzoek Social return on investment
(SROI). Onderzocht is hoe binnen de gemeente Zwijndrecht de regeling SROI
wordt vormgegeven, geborgd en uitgevoerd. Dit onderzoek is in de eerste helft
van 2012 afgerond met het rapport Sociaal investeren, herkansing voor de
gemeente.
De regeling SROI bepaalt dat bij opdrachten met een waarde van meer dan
€ 50.000, die betrekking hebben op het uitvoeren van zogenaamde werken of
het verlenen van diensten, een percentage van 5% van de aanneemsom dient
te worden verricht door mensen uit doelgroepen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld jongeren en arbeidsgehandicapten.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat voor de uitvoering van deze
aanbestedingen onvoldoende waarborgen zijn getroffen om te zorgen dat de
regeling SROI wordt toegepast. De gemeente Zwijndrecht had de regeling goed
doorvertaald in de bestekken. De controle en handhaving was echter
onvoldoende geregeld. Ook bestond geen totaal zicht op aanbestedingen boven
de € 50.000;
Gevolg is dat in meer dan de helft van de opdrachten die door of namens de
gemeente waren aanbesteed in 2010 en 2011 de regeling niet was toegepast.
Dit betekent dat de gemeente Zwijndrecht in deze jaren jaarlijks € 65.000 heeft
laten liggen die besteed had kunnen worden aan het bevorderen van
arbeidsparticipatie voor kwetsbare groepen.
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De rekenkamercommissie heeft het college aanbevolen de volgende punten in
een verbeterplan op te nemen:
• Zorg dat de gemeente Zwijndrecht inzicht heeft in de eigen inkopen en
aanbestedingen.
• Maak helder wie binnen de gemeente verantwoordelijk is voor de
controle op de naleving van de regeling en neem zo nodig maatregelen
voor handhaving.
• Rapporteer over de regeling SROI binnen de reguliere P&C cyclus.
• Het college heeft tegelijkertijd met aanbieding van het rekenkamerrapport
het verbeterplan al aan de raad gepresenteerd. Ook de
subsidiebepalingen voor de grotere subsidie-ontvangers worden hier op
aangepast.
De rekenkamercommissie was verheugd dat het college zich kon vinden in de
bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het rapport SROI . De
rekenkamercommissie heeft het college geadviseerd het college om over een
jaar een rapportage over de vorderingen voor te leggen.

Onderzoek naar eerdere aanbevelingen
Ook is eind 2011 gestart met een onderzoek naar de aanbevelingen uit
onderzoeken van de Rekenkamercommissie van de afgelopen jaren. Dit
onderzoek is eind 2012 afgerond met het rapport Niet vergeten?!
Enerzijds ziet de rekenkamercommissie net zo als in het onderzoek in 2006 dat
het college aanbevelingen spontaan overneemt en zich vele inspanningen
getroost, anderzijds wordt een deel van de aanbevelingen niet uitgevoerd. Dit
beeld is wisselend per onderzoek. Hoewel hiervoor diverse – ook plausibele redenen naar voren worden gebracht, leidt dit tot “ruis op de lijn”.
De rekenkamercommissie concludeerde dan ook dat zeker wanneer het college
op enig moment van mening is dat rekenkameraanbevelingen niet uitvoerbaar
zijn, dat het daarover actief rapporteert aan de raad.
De aanbeveling uit het opvolgingsonderzoek van 2006 blijft daarmee onverkort
van toepassing: Aan het college wordt aanbevolen een jaar na uitbrengen van
een rekenkamerrapport te laten rapporteren aan de Raad over de opvolging van
aanbevelingen waarvoor het college actiehouder is. Ook de
rekenkamercommissie zelf neemt de uitkomsten ter harte en zal zelf voortaan
de inhoudelijke aanbeveling koppelen aan een termijn waarbinnen
implementatie volgens de commissie moet kunnen plaatsvinden.
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De werkwijze van de rekenkamercommissie
Uitvoering van rekenkameronderzoek
Doorgaans vindt het daadwerkelijke onderzoek plaats door externe
onderzoekers, aan de hand van een door de rekenkamercommissie
vastgestelde onderzoeksopzet. De commissie selecteert het externe bureau/de
externe onderzoekers en het is aan de commissie welke aanbevelingen zij
formuleert op basis van de door de bureaus gedane bevindingen.
Interne communicatie
Ieder onderzoek wordt aangekondigd met een schrijven met bijvoeging van de
onderzoeksopzet aan college, raad en gemeentesecretaris. Gedurende het
onderzoek onderhouden de onderzoekers het contact via een door de
gemeentesecretaris aangewezen contactpersoon.
Gedurende het jaar is er daarnaast in principe regulier overleg tussen de
voorzitter van de commissie en de griffier, met de concerncontroller en met de
gemeentesecretaris.
Daarnaast streeft de rekenkamercommissie (wanneer de doorlooptijd van een
onderzoek dit toelaat) gedurende het onderzoek een overleg met het college in
te plannen, zodat het college aan kan geven welke zaken het de
rekenkamercommissie wil meegeven.
Tenslotte is de voorzitter agendalid van de auditcommissie.
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Externe communicatie
Het uitbrengen van het onderzoeksrapport gaat vergezeld van een persbericht.
Afhankelijk van het onderwerp van onderzoek kan de rekenkamercommissie
ook bij start van het onderzoek of gedurende het onderzoek een persbericht
presenteren.
Voorafgaand aan de raadsbehandeling van onderzoeksrapporten wordt er een
openbare informatieve rekenkamercommissievergadering belegd waarin de
inhoud van het rapport kort gepresenteerd wordt en technische vragen
beantwoord worden. Als externen bij het onderzoek betrokken zijn worden zij
hiervoor middels een afzonderlijke persoonlijke brief uitgenodigd. Het onderzoek
SROI is gepresenteerd op 15 mei 2012.
Website
De website maakt onderdeel uit van de gemeentelijke website en bevat naast
technische informatie over de rekenkamer de uitgebrachte brieven en
rapporten. De uitgebrachte rapporten van de rekenkamercommissie worden op
de website www.raadzwijndrecht.nl gepubliceerd.
Vergaderverslagen worden niet op de site geplaatst omdat de commissie in
beslotenheid vergadert.
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Vergaderingen
Regulier
De rekenkamercommissie vergadert gemiddeld één keer per maand.
In totaal zijn er 8 reguliere vergaderingen geweest van de
rekenkamercommissie en één keer een presentatie aan de gemeenteraad.
Bijeenkomst in het Struweel
Op 6 september is er een extra vergadering van de rekenkamercommissie
geweest in het Struweel. In deze bijeenkomst werd wat langer stil gestaan bij de
nieuwe onderzoeken die de rekenkamercommissie wil verrichten. Besloten is
een onderzoek in de fysieke hoek en een onderzoek in het sociaal domein op
te starten.
Uiteindelijk is gekozen voor een onderzoek duurzaamheid en een onderzoek
naar het gebruik van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Bijeenkomst met het college
Op 9 oktober is er een bijeenkomst van de rekenkamercommissie met het
college geweest. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn de toekomst van
de rekenkamercommissie, mogelijke onderzoeken, samenwerking in de regio.
Geconcludeerd werd dat een jaarlijks gesprek rekenkamercommissie-college al
dan niet in de vorm van een benen op tafel overleg naar aanleiding van een
specifiek onderzoek zinvol is: periodiek de klokken gelijk zetten voor wat betreft
de wensen, stand van zaken en ontwikkelingen is nuttig.
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Regio bijeenkomst
Op 8 oktober was er een regionale bijeenkomst in de Ark in Dordrecht.
Zwijndrecht heeft aangegeven in principe mee te willen doen aan een regionaal
onderzoek. De diverse andere rekenkamers staan hier verschillend in.
Wanneer niet alle rekenkamers bereid zijn tot het doen van een gezamenlijk
onderzoek, wil Zwijndrecht graag aan de slag met die rekenkamers die hier wel
voor openstaan. Gestreefd wordt echter naar het zoeken van een
onderzoeksonderwerp dat zo breed mogelijk gedragen wordt.
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Financiën
Voor 2012 zijn de gelden als volgt besteed:

Beschikbaar budget

Bedrag

Oorspronkelijk budget 2012
€
Overheveling van 2011
Overheveling RIVM
-/salariskosten
Overgeheveld naar 2013
-/- €

41.896
10.000
1.950

Beschikbaar budget 2012

39.946

10.000

€

Uitgaven 2012
Vergoeding externe
voorzitter en extern lid

€

21.247

Onderzoek Duurzaamheid

€

4.480

Onderzoek WMO

€

11.500

Lidmaatschap NVRR

€

330

Divers

€

382

Totale uitgaven 2012
Saldo

37.939

€
€

2.007

Toelichting:
Het oorspronkelijke budget is € 5.500 te laag begroot. Daardoor is ook te weinig budget
overgeheveld naar 2013. E.e.a. wordt gecorrigeerd in de tweede burap van 2014.
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Bijlage 1: Vergaderingen Rekenkamercommissie 2011

Vergaderingen Rekenkamercommissie 2012
31 januari

Regulier

28 februari

Regulier

13 maart

Benen op tafel overleg SROI

27 maart

Regulier

17 april

Regulier

15 mei

Presentatie SROI

29 mei

Regulier

6 september

Bijeenkomst rekenkamercommissie in het Struweel

8 oktober

Regiobijeenkomst in de Ark

9 oktober

Bijeenkomst met het college

9 oktober

Regulier

30 oktober

Regulier

27 december

Regulier

