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Inleiding
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 6 van de Verordening op de rekenkamercommissie
wordt jaarlijks door de rekenkamercommissie een verslag over het voorafgaande jaar gepresenteerd,
inclusief een financiële verantwoording. Dat jaarverslag wordt ingediend bij de deelnemende
gemeenten.
In dit jaarverslag wordt niet alleen gerapporteerd over de in 2007 afgeronde onderzoeken en de
daarmee gepaard gaande onderzoeksuren, maar ook over diverse thema’s die in 2007 de aandacht
hebben gehad.
Als bijlage bij dit jaarverslag is een financiële verantwoording gevoegd met toelichting op basis van
informatie van de gemeente Valkenburg aan de Geul welke gemeente als centrumgemeente fungeert.
Gemeenten
In het kader van de bemensing van de rekenkamercommissie was aanvankelijk sprake van een
personele unie tussen de gemeenten Eijsden, Meerssen, Gulpen-Wittem, Nuth en Valkenburg aan de
Geul. Vanaf 1 januari 2007 maakt de gemeente Beek deel uit van deze unie.
Verordening
Gemeentelijke regelgeving rondom de rekenkamercommissie is verankerd in de “Verordening op de
rekenkamercommissie.” Mede op basis van een door de rekenkamercommissie gehouden evaluatie,
maar ook op basis van ervaringen in het eerste jaar van functioneren van de commissie, hebben de
gemeenteraden besloten de verordening aan te passen. Belangrijkste mutaties ten opzichte van de
oude verordening zijn aanpassing van de procedure rond hoor en wederhoor in de eindfase van een
rapport, aanscherping van de regels rond belangenverstrengeling, verduidelijking van de regels over
budgetten en het beheer daarvan en tot slot is de aansprakelijkheid van de leden van de
rekenkamercommissie geregeld.
De meeste gemeenteraden hebben in december 2007 de aangepaste verordening vastgesteld.
Gulpen-Wittem heeft dat in januari 2008 gedaan en Beek volgt in maart 2008.
Op basis van de aangepaste verordening zal de rekenkamercommissie in het eerste kwartaal 2008
haar eigen Reglement van orde actualiseren.
Onderzoeken 2007
In 2007 heeft de rekenkamercommissie vijf onderzoeken en een vooronderzoek gepresenteerd, als
volgt:
Gemeente

Titel

Omschrijving

Meerssen

In de Meerssense maat

Eijsden

Een goede buur of een verre vriend?

Gulpen-Wittem

Kompas of glazen bol

Gulpen-Wittem

Doel of middel?

Valkenburg aan de Geul

Een geschenk uit de hemel

Onderzoek naar de
organisatieontwikkeling van de
gemeente Meerssen 1993 - 2006
De samenwerking tussen Eijsden
en Margraten
Onderzoek naar het
sturingsinstrumentarium van de
gemeente Gulpen-Wittem
Intergemeentelijke samenwerking
door de gemeente Gulpen-Wittem
De samenwerking tussen
Valkenburg aan de Geul en 3W.

Daarnaast is een vooronderzoek afgerond naar de financiering van het centrumplan in de gemeente
Eijsden.
Onderzoeksuren
Met de gemeenteraden is afgesproken dat jaarlijks per gemeente 100 onderzoeksuren in de
gemeentebegroting worden gebudgetteerd. Indien sprake is van een omvangrijk onderzoek of
meerdere onderzoeken in één jaar in dezelfde gemeente geldt de afspraak dat het onderzoeksbudget
van het volgende jaar (gedeeltelijk) na overleg kan worden aangewend. In 2007 heeft deze situatie
zich voorgedaan in Gulpen-Wittem en in Valkenburg aan de Geul.
Gemeente

Rapport

Meerssen
Eijsden
Gulpen-Wittem
Gulpen-Wittem
Valkenburg aan de Geul

In de Meerssense maat
Een goede buur of een verre vriend?
Kompas of glazen bol
Doel of middel?
Een geschenk uit de hemel

Aantal onderzoeksuren
260,0 uren
43,5 uren
70,0 uren
183,5 uren
255,0 uren

In 2007 gestarte onderzoeken
In 2007 zijn een tweetal onderzoeken opgestart die in het voorjaar 2008 zullen worden afgerond. Het
betreft een onderzoek naar de inhuur van externe adviseurs in de gemeente Beek en een onderzoek
naar de binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente Nuth. Voor beide onderzoeken is in
2007 een onderzoeksopzet aan de gemeenteraden verzonden.
Secretariaat
In 2007 heeft een wisseling plaatsgevonden van de secretaris van de rekenkamercommissie. In mei
werd afscheid genomen van John Veugelers en op 1 september is zijn opvolger, Maurice Cobben,
benoemd.
Het kantoor van de rekenkamercommissie is in de zomermaanden verplaatst van het gemeentehuis in
Valkenburg aan de Geul naar een dependance aan de Wilhelminalaan.

Bijlage bij jaarverslag 2007 rekenkamercommissie
Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul
Financiële verantwoording

Inleiding
Het jaarverslag 2007 gaat vergezeld van een financiële verantwoording. De gemeente Valkenburg
aan de Geul treedt op als centrumgemeente. Dat wil zeggen dat Valkenburg de rekenkamercommissie
faciliteert. De daarmee gepaard gaande (instandhoudings)kosten worden door Valkenburg in rekening
gebracht bij de rekenkamercommissie. Deze kosten maken dus onderdeel uit van de begroting van de
rekenkamercommissie en worden vervolgens doorberekend op basis van inwoneraantallen in de
gemeenten Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth en Valkenburg aan de Geul.
Deze financiële verantwoording heeft alleen betrekking op de instandhoudingskosten. De kosten van
de door de rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoeken, waarover in het jaarverslag is
gerapporteerd, worden apart bij de gemeenten in rekening gebracht. Daarvoor is in alle gemeenten
een jaarlijks onderzoeksbudget voor de rekenkamercommissie in de gemeentebegroting opgenomen.
2007
De administratie van de rekenkamercommissie wordt gevoerd door de gemeente Valkenburg aan de
Geul. Die administratie is in 2007 gevoerd op basis van een rekeningschema dat als bijlage 1 bij deze
verantwoording is gevoegd. De verantwoording van de uitgaven 2007 zal de rekenkamercommissie op
basis van dit rekeningschema voorleggen aan de gemeenteraden.
Ten opzichte van de beschikbare budgetten conform het door Valkenburg aan de Geul in haar
administratie gehanteerde rekeningschema levert dit het volgende beeld op:
Rekeningschema uitgaven

Begroot

Feitelijk

Resultaat

Basiskosten en opleidingsbudget
Kosten ambtelijk secretaris
Kosten huisvesting

15.000,00
33.000,00
12.000,00

16.363,13
30.534,05
12.000,00

1.363,13 N
2.465,95 V
0,00

Eindresultaat 2007 (voordelig)

60.000,00

58.897,18

1.102,82 V

Onderstaand volgt op hoofdlijnen een opsomming van de uitgaven 2007 waarbij de
rekenkamercommissie een clustering heeft gemaakt naar type uitgaven, als volgt:
Omschrijving uitgaven 2007

Bedrag (in euro’s)

Kosten ambtelijk secretaris inclusief incidentele vervanging
Kosten huisvesting

30.534,05
12.000,00

Specificatie basiskosten en opleidingsbudget
Vergader- en overlegkosten rekenkamerleden
Contributies en abonnementen
ICT-faciliteiten secretariaat
Drukwerk briefpapier en omslagen eindrapporten
Diversen

13.625,00
694,95
523,43
995,00
524,75

Totaal uitgaven 2007

58.897,18

Toelichting op uitgaven 2007:
Kosten ambtelijk secretaris en inhuur externe capaciteit
Het betreft de loonsomkosten van de ambtelijk secretaris voor 18 uren per week. Op deze post is een
onderschrijding gerealiseerd van 2.465,95 euro. Dit komt omdat in 2007 een wisseling heeft
plaatsgevonden van de secretaris en gedurende circa drie maanden geen secretaris beschikbaar was
voor de rekenkamercommissie.
Tijdens het Polfermolenonderzoek Valkenburg is ten behoeve van het documenteren van gehouden
interviews externe capaciteit ingehuurd.
Kosten huisvesting en facilitering
De rekenkamercommissie zetelt in het pand Wilhelminalaan in Valkenburg aan de Geul. Daarvoor
betaalt de rekenkamercommissie huur. Daarnaast betreft het hier de kosten die Valkenburg
doorberekend aan de rekenkamercommissie om haar te faciliteren. Het betreft overheadkosten zoals
kosten voeren personeelsadministratie, gebruik koffie en thee, onderhoudskosten, gebruik
nutsvoorzieningen, ICT-faciliteiten, kopieerkosten, portokosten, gebruik papier e.d. Van de kosten
huur en overhead is geen specificatie beschikbaar. Valkenburg brengt een vast bedrag per jaar in
rekening. Daarnaast heeft Valkenburg de kosten voor het gebruiksklaar maken van de laptop van de
rekenkamercommissie en het opnieuw drukken van briefpapier in verband met toetreding van de
gemeente Beek, apart gefactureerd.
Vergaderkosten rekenkamerleden
De rekenkamercommissie heeft vijf keer plenair vergaderd in 2007. Daarnaast vindt periodiek overleg
plaats tussen de (wnd.) voorzitter van de rekenkamercommissie en (een of meerdere) griffiers. In
2007 is met de vergaderkosten een bedrag gemoeid van 13.625,00 euro.
Contributie en abonnementen
De rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse vereniging van rekenkamers en
rekenkamercommissies en van delokalerekenkamer.nl. Daarnaast betaalt de rekenkamercommissie
abonnementskosten voor een eigen domeinnaam van haar website (www.rekenkamercie-zl.nl).
Diversen
In 2007 is afscheid genomen van de secretaris van de rekenkamercommissie, de heer John
Veugelers. Dit afscheid ging gepaard met een lunch. Daarnaast is een overleggesprek van de griffiers
geweest met voorzitter en plv voorzitter en de daarbij gebruikte lunch is ten laste van de commissie
gebracht. Tot slot is onder deze post verantwoord een bedrag van 165,00 euro, zijnde de kosten
deelname dag van de lokale rekenkamer in Utrecht door een lid van de rekenkamercommissie.
Financieel eindresultaat
Ten aanzien van het positieve financiële eindresultaat heeft de rekenkamercommissie inmiddels bij de
griffiers een verzoek ingediend om overheveling van dit resultaat naar 2008. Bespreking van dit
verzoek zal plaatsvinden met de griffier van Valkenburg aan de Geul.

Omschrijving

Basiskosten en opleidingsbudget
Kosten ambtelijk secretaris
Kosten huisvesting

Voordelig exploitatieresultaat

Uitgaven 2007
Begroting

Rekening

15.000,00
33.000,00
12.000,00

16.363,13
30.534,05
12.000,00

60.000,00

58.897,18
1.102,82

Omschrijving

Gemeente Beek
Gemeente Eijsden
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Meerssen
Gemeente Nuth
Gemeente Valkenburg aan de Geul

Inkomsten 2007
Begroting
Rekening

10.419,52
7.269,40
9.257,01
12.433,94
9.896,26
10.723,87

10.419,52
7.269,40
9.257,01
12.433,94
9.896,26
10.723,87

60.000,00

60.000,00

