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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
2014.

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

Februari 2014
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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 2013
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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Samenstelling rekenkamercommissie 31 december 2013
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
Onderzoek naar eerdere aanbevelingen
In januari is het rapport Niet vergeten?! aan de raad gepresenteerd.
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 adviseert 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 is 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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Onderzoek duurzaamheid

De rekenkamercommissie heeft daarnaast een onderzoek uitgevoerd naar het
duurzaamheidbeleid van de gemeente. De twee voornaamste redenen daarvoor zijn:
• Raad en college hebben een duidelijke ambitie geformuleerd op dit gebied
voor de periode 2010-2014
• Duurzaamheid is een onderwerp dat de relatie tussen burger en gemeente
aangaat èn dat de volle breedte van het werkterrein van de gemeente
bestrijkt.
De volgende vraagstelling is in het onderzoek aangehouden:
In welke mate zijn de duurzaamheiddoelstellingen van de gemeente Zwijndrecht
gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor uitgevoerd?
Deze algemene vraagstelling viel uiteen in een aantal deelvragen:
1. Welke duurzaamheiddoelstellingen streeft de gemeente na?
2. In welke mate zijn de opgenomen duurzaamheiddoelstellingen gerealiseerd?
3. Welke activiteiten zijn daartoe ondernomen?
4. Wat is de reden van eventuele afwijking tussen de geplande realisatie en de
werkelijke realisatie?
5. In hoeverre is duurzaamheid(beleid) integraal onderdeel van de verschillende
beleidsvelden van de gemeente Zwijndrecht?
De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente met beperkte middelen
stevig aan de weg timmert op het terrein van duurzaamheid. Op vele traditionele
beleidsterreinen, maar ook op terreinen daarbuiten, ontwikkelt, stimuleert en
realiseert de gemeente duurzaamheidactiviteiten. Om precies te zijn: de gemeente
richt zich op 17 onderwerpen, 24 subdoelstellingen, 148 activiteiten en 175 projecten
in het duurzaamheidbeleid. Van de geplande projecten is een deel al afgerond maar
een groter deel is nog in uitvoering, moet nog aanvangen of is uitgesteld dan wel
afgevoerd.
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Een kracht maar ook een zwakte is dat er op vele paarden gewed wordt. Er is altijd
wel activiteiten die succes boeken, maar het beleid is ook te zien als een schot
hagel: het is zeer de vraag of het doel geraakt wordt. Dat ligt ook aan de uiteindelijke
doelstellingen: die moeten meer gezien worden als een stip op de horizon, waar de
gemeente naartoe werkt, dan haalbaar met de huidige inzet. Maar in een
systematische analyse van de relatie tussen middelen die tot deze doelen leiden
en/of inzet van middelen kan en mag volgens de rekenkamer geïnvesteerd worden.
De gemeente heeft overigens soms slechts beperkte invloed op de na te streven
(hogere) doelstellingen. Bovendien zijn de doelstellingen vaak niet helder – niet
'SMART' (genoeg) geformuleerd.
Op vier punten doet de rekenkamercommissie aanbevelingen.
1. Werk aan voor de gemeente relevante en haalbare doelstellingen:
a. Bepaal per doelstelling of de gemeentelijke activiteiten dermate relevant zijn voor
het bereiken van de doelstellingen dat een SMART formuleren van de doelstelling
toegevoegde waarde heeft.
b. Herformuleer deze doelstellingen SMART en monitor de voortgang van de
realisatie.
2. Bepaal in gezamenlijkheid wat de onderlinge prioritering van doelstellingen is.
3. Voer een kans-impact analyse uit om activiteiten te richten op die terreinen waar
relatief het meeste rendement te behalen valt. Stel daarnaast een
investeringsafwegingsmatrix op. In deze matrix zijn maatregelen die op basis van
ervaringen (in Nederlandse gemeenten of in het buitenland) als kansrijk gezien
worden gerelateerd aan de benodigde investeringen, en de
opbrengst/terugverdientijd daarvan.
4. Informeer de raad periodiek over de voortgang op het behalen van de gestelde
doelen en resultaten. Met de genoemde monitoringsgegevens is een website in te
richten of een rapportage samen te stellen waarop de raadsleden en de
Zwijndrechtse burgers kunnen zien welke maatregelen tot welke effecten leiden.
Zie ook het filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=u9bwQn__Kr8&feature=youtu.be
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Wmo lessen in versobering

De rekenkamercommissie Zwijndrecht heeft tevens een onderzoek verricht naar de
sturing op en de informatievoorziening aan de raad over de Wmo Individuele
Voorzieningen binnen de gemeente en de gevolgen van wijzigingen in uitvoering
voor de gebruiker
Dit gezien de voorgenomen plannen van het kabinet in het sociaal domein met grote
gevolgen voor de Wmo. Er is met name onderzoek verricht naar met name taakveld
6 individuele voorzieningen, omdat in dit taakveld grote bedragen omgaan èn dit
terrein als geen ander de individuele burger raakt.
Individuele voorzieningen kunnen grofweg in vier categorieën ingedeeld worden, een
bijdrage in de kosten van: huishoudelijke hulp, vervoer, rolstoelen en woningaanpassingen.
Het uitgebrachte rapport kent twee delen. Deel 1 gaat over de besturing op en
informatievoorziening op de uitvoering van de Wmo voorzieningen (taakveld 6) ten
behoeve van de ra(a)d(en), de onderliggende processen en de aansluiting op de
andere Wmo taakvelden (hoe werkt een en ander in Drechtstedenverband). In dit
deel vindt u cijfers over de aanspraken op Wmo voorzieningen en de
budgetontwikkeling. Ook worden de belangrijkste beleidsinhoudelijke veranderingen
op een rijtje gezet. Dit is met name belangrijk omdat dit de lessen uit het verleden
geeft, die gebruikt kunnen worden bij toekomstige majeure operaties zoals die nu
landelijk in het sociale domein doorgevoerd worden.
Het tweede deel schetst de beelden van diegenen die in 2012 een verzoek voor een
individuele Wmo voorziening hebben ingediend of in 2012 een toekenning hadden. In
totaal hebben 1.859 mensen gereageerd. In tegenstelling tot het tweejaarlijkse
klanttevredenheidsonderzoek met een redelijk lange vragenlijst met veelal
meerkeuzenvragen heeft de rekenkamer juist bewust voor open vragen gekozen om
zo weinig mogelijk sturend op te treden en te traceren wat voor de gebruikers zelf het
belangrijkste is.
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Het onderzoek heef tot de volgende aanbevelingen geleid:
1. Bij veranderingen binnen één prestatieveld van de Wmo stelt het bestuur dat
verantwoordelijk is voor een/de andere prestatieveld(en) de vraag wat dit
betekent voor de eigen prestatievelden en laat de conclusies hiervan naar
gelang de bevoegdheid vaststellen door respectievelijk Drechtraad of
gemeenteraad.
2. Het Drechtstedenbestuur te vragen jaarlijks trends te analyseren van kosten
en omvang van voorzieningen.
3. Het Drechtstedenbestuur te vragen wanneer er een noodzaak tot bezuinigen
ontstaat de invulling hiervan vooraf actief af te stemmen met de Drechtraad,
zeker wanneer de verwachting is dat alleen maatregelen in de interne
bedrijfsvoering niet voldoende zullen zijn om aan een taakstelling te voldoen
4. Investeer als SDD in transparante communicatie over zowel criteria als
aanvraagproces richting gebruikers.
5. Investeer als SDD en als gemeente in de samenwerking met andere partners,
zoals woningcorporaties om verspilling te voorkomen en administratieve
procedures te vereenvoudigen. Stel een gezamenlijk plan van aanpak op en
maak hierbij gebruik van de ervaringen van cliënten.
6. Investeer als SDD in samenwerking met uitvoeringsorganisaties in
vereenvoudiging van administratieve processen voor cliënten en in de
bereikbaarheid van Wmo adviseurs en accountmanagers en stel hiervoor een
plan van aanpak op.
7. Investeer als SDD in een goed controleproces waarbij ook gebruik wordt
gemaakt van ervaringen van cliënten
8. Bij invulling van de komende decentralisaties de invulling van het
compensatiebeginsel per maatregel nadrukkelijk aan een “reality-check” te
onderwerpen.
Zie ook het filmpje op youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=u9bwQn__Kr8&feature=youtu.be

Overige onderzoeken
Eind 2013 is een start gemaakt naar een onderzoek naar openbare buitenruimte en
klein onderzoekje naar horizontaal onderzoek. Ook is een start gemaakt met een
onderzoek onderwijshuisvesting in 2014.

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.
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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.
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.
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 12 reguliere vergaderingen geweest van de
rekenkamercommissie en twee keer een presentatie aan de gemeenteraad.
Bijeenkomst extra
Op 19 september is er een extra vergadering van de rekenkamercommissie
geweest met barbecue. In deze bijeenkomst werd wat langer stil gestaan bij de
nieuwe onderzoeken die de rekenkamercommissie wil verrichten.

Bijeenkomst met het college
Op 15 oktober is er een bijeenkomst van de rekenkamercommissie met het
college geweest. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn Openbare
buitenruimte, Regionaal onderzoek, Suggesties van het college en een
eventueel Vervolg onderzoek duurzaamheid.
Regio
Op 5 november heeft de Drechtraad ingestemd met een pilot voor een
onafhankelijk onderzoekcommissie ten behoeve van de Drechtraad om ervaring
op te doen “hoe een onafhankelijke en adequate controlefunctie voor de
Drechtraad vormgegeven kan worden”. De commissie bestaat uit één lid per
deelnemende lokale rekenkamercommissie niet- zijnde raadslid. Petra Habets
zit vanuit de rekenkamercommissie Zwijndrecht in deze commissie.
Afgesproken is dat er een onderzoek wordt opgestart in Drechtstedenverband
naar Noordoevers. Het ziet er naar uit dat het onderzoek voor de zomer wordt
uitgebracht.
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Financiën
Voor 2013 zijn de gelden als volgt besteed:

Beschikbaar budget

Bedrag

Oorspronkelijk budget
2013
2e burap 2012
2e burap 2013
Budgetoverheveling naar
griffie ivm salaris stagiaire
Beschikbaar budget 2013

€

41.896

€
€

10.000
11.000

€

6.270

€

56.626

Uitgaven 2013
Vergoeding externe
voorzitter en extern lid

€

22.403

€

3.940

Onderzoek Duurzaamheid

Onderzoek Wmo
€ 11.688
Onderzoek Openbare
buitenruimte

€ 11.653

Lidmaatschap NVRR

€

Diversen

€

Totale uitgaven 2013

€ 53.614

SALDO

+

€

330
3.600

3.012
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Bijlage 1: Vergaderingen Rekenkamercommissie 2013

Vergaderingen Rekenkamercommissie 2013
7 januari

Regulier

29 januari

Regulier

12 februari

Regulier

12 maart

Regulier

28 maart

Ronde tafel conferentie Wmo

9 april

Regulier

21 mei

Regulier

9 juli

Regulier

19 september

Bijeenkomst/barbecue rekenkamercommissie bij
Marian Pater

15 oktober

Regulier

15 oktober

Overleg met college

29 oktober

Regulier

5 november

Regulier

26 november

Regulier

16 december

Regulier

