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Jaarverslag 2009 rekenkamercommissie 

Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul 

 

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 2009 afgeronde onderzoeken en de daarmee 

gepaard gaande onderzoeksuren, maar ook over diverse thema’s die in 2009 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 en de 

administratie voert voor de rekenkamercommissie. 

 

Onderzoeken 2009 

 

In 2009 heeft de rekenkamercommissie zeven onderzoeken gepresenteerd, als volgt: 

 

 

Gemeente 

 

 

Titel 

 

Omschrijving 

Gulpen-Wittem Van de grond gekregen Grondexploitatie in Gulpen-Wittem 

nader onderzocht 

Eijsden Met de knip op de beurs Doelmatigheid van het 

accommodatiebeleid in Eijsden 

Meerssen 

 

Vijf kanten van Pentasz Functioneren van de regionale 

sociale dienst Pentasz vanuit 

Meerssens perspectief 

Beek 

 

 

Met of zonder schone lei? De uitvoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning in 

Beek 

Valkenburg Drie parels aan één ketting Intergemeentelijke samenwerking 

door de gemeente Valkenburg aan 

de Geul 

Eijsden Oude wijn in nieuwe zakken? De uitvoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning in 

Eijsden 

Gulpen-Wittem Midden in de roos geschoten? De uitvoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning in 

Gulpen-Wittem 

 

Daarnaast is in 2009 gestart met de nog resterende Wmo-onderzoeken in Meerssen, Nuth en Valkenburg 

aan de Geul. De Wmo-rapportage over Nuth is inmiddels afgerond en aangeboden aan de gemeenteraad op 

29 januari 2010. De Wmo-rapporten Valkenburg en Meerssen worden afgerond in respectievelijk het eerste 

en tweede kwartaal 2010 en aangeboden respectievelijk in april en juni aan de gemeenteraden. 



Ter afronding van de Wmo-cyclus zal in het voorjaar 2010 nog een overkoepelende notitie worden gemaakt 

voor de zes gemeenteraden. Daar waar mogelijk wordt informatie vergeleken. 

 

In het laatste kwartaal 2009 is voor de gemeenteraad Beek een onderzoek gestart rondom deregulering. Dit 

onderzoek wordt afgerond en gepresenteerd in het eerste kwartaal 2010. 

 

Onderzoeksuren 

 

Met de gemeenteraden is afgesproken dat jaarlijks per gemeente 100 onderzoeksuren in de 

gemeentebegroting worden gebudgetteerd. Tevens is de afspraak gemaakt dat “resturen” van het ene jaar 

beschikbaar zijn in een volgend jaar. 

 

In 2009 zijn die uren als volgt besteed: 

 

 

Gemeente 

 

Rapport 

 

Aantal onderzoeksuren 

 

Gulpen-Wittem Van de grond gekregen 99,50 

Eijsden Met de knip op de beurs 128,00 

Meerssen Vijf kanten van Pentasz 100,00 

Beek Met of zonder schone lei? 50,00 

Valkenburg Drie parels aan één ketting 95,00 

Eijsden Oude wijn in nieuwe zakken 50,00 

Gulpen-Wittem Midden in de roos geschoten? 50,00 

 

Protocol 

 

In 2009 is de interne organisatie van de commissie verder geprofessionaliseerd. Er is een protocol 

vastgesteld  met een beschrijving van de diverse processen in de loop van een onderzoek. Tevens bevat het 

protocol een integriteitparagraaf voor de leden van de rekenkamercommissie. Openbaarmaking van 

nevenfuncties van de leden werd al in 2008 via de website gepubliceerd. 

 

Onderzoeksprogramma 2010 

 

Tot slot is in november 2009 een concept-onderzoeksprogramma 2010 besproken. Ook in 2010 is het 

streven erop gericht minstens één onderzoek per gemeente uit te voeren. Het programma 2010 voorziet 

uiteraard ook in de afronding van de in 2009 gestarte onderzoeken in Beek (deregulering) en de resterende 

Wmo-onderzoeken in Meerssen en Valkenburg. 
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rekenkamercommissie 

Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul 

 

Financiële verantwoording 

 

Inleiding 

 

Het jaarverslag 2009 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 afzonderlijke gemeenten in rekening gebracht. Daarvoor is in alle gemeenten een 

jaarlijks onderzoeksbudget in de gemeentebegroting opgenomen. 

 

Exploitatieresultaat 2009 

 

Het exploitatieresultaat 2009 bedraagt afgerond € 2.617 voordelig. Dit voordeel wordt op hoofdlijnen 

veroorzaakt door lagere vergaderkosten, het in eigen beheer onderhouden van de website, lagere 

opleidingskosten en lagere uitgaven dan geraamd ten laste van de post onvoorzien. 

Anderzijds is sprake van een overschrijding van de loonsomkosten van de secretaris. Het loonsombudget is 

voor de rekenkamercommissie niet beïnvloedbaar. De raming van de loonsomkosten van de ambtelijk 

secretaris is gebaseerd op informatie van Valkenburg aan de Geul. De overschrijding van dit budget vangt de 

rekenkamercommissie zelf op. Dekking van deze overschrijding vindt plaats ten laste van het voordelig 

exploitatieresultaat 2009. 

Het voordelig exploitatieresultaat vloeit terug naar de zes gemeenten. Financiële afwikkeling vindt plaats via 

de administratie van de gemeente Valkenburg aan de Geul. 

 

Toelichting op uitgaven 2009: 

 

Vergaderkosten 

 

De rekenkamercommissie heeft vijf keer plenair vergaderd in 2009.Daarmee is een bedrag gemoeid van  

€ 10.500,00. Daarnaast is een budget voorzien van € 2.000,00 voor overleguren voor de voorzitter en het 

uitvoeren van specifieke voorzittertaken. 

 

Contributies en abonnementen 

 

De rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies 

(NVRR).Daarvoor wordt contributie betaald.   



Voor het onderhoud, actualisering en beheer van de website  zijn in 2009 weliswaar kosten gemaakt, maar 

die zullen pas in 2010 worden betaald. Financiële verantwoording vindt dus ook pas in 2010 plaats binnen 

de financiële kaders van de begroting 2010. 

 

Kosten ambtelijk secretaris 

 

Het betreft de loonsomkosten van de ambtelijk secretaris voor 18 uren per week.  

 

Opleidingskosten 

 

Tot en met 2008 werd de opmaak van rapporten uitbesteed aan een extern bureau. Ingaande 2009 worden 

de rapporten in eigen beheer opgemaakt en drukklaar gemaakt. De secretaris heeft daarvoor een cursus 

gevolgd welke kosten ten laste zijn gebracht van het opleidingsbudget. 

 

Kosten huisvesting en facilitering 

 

Het betreft hier vaste jaarlijkse bedragen voor de huur van een kantoorruimte en de facilitering van de 

commissie. 

 

Onvoorzien 

 

De secretaris van de commissie is lid van de vereniging van secretarissen van rekenkamers in Limburg. Deze 

vereniging komt ca. 3 keer per jaar bijeen, steeds in een andere gemeente in Limburg. In het najaar 2009 

was Valkenburg gastheer.



                  

  Rekening Begroting Rekening 
  

Rekening Begroting Rekening 

Uitgaven 2008 2009 2009 
 

Inkomsten 2008 2009 2009 

                  

                           

Vergaderingen 
    

Inkomsten instandhouding 
  

  

Vergaderuren 13.125,00 11.250,00 10.500,00 
 

Beek 11.744,24 11.926,00 11.480,04 

Overleguren 0,00 2.000,00 2.000,00 
 

Eijsden 8.100,86 8.226,00 7.895,03 
Sub-totaal 
vergaderingen 13.125,00 13.250,00 12.500,00 

 
Gulpen-Wittem 10.455,78 10.533,00 10.090,17 

  
    

Meerssen 13.919,42 14.133,00 13.625,37 

Contributies 
    

Nuth 11.167,68 11.340,00 10.875,39 

NVRR 520,00 523,00 535,00 
 

Valkenburg 12.047,33 12.235,00 11.810,03 

Website 184,95 195,00 0,00 
 

Sub-totaal instandhouding 67.435,31 68.393,00 65.776,03 

Sub-totaal contributies 704,95 718,00 535,00 
    

  

  
       

  

Ambtelijk secretaris 36.884,21 38.400,00 39.575,78 
    

  

  
       

  

Opleidingskosten 4.380,50 3.000,00 749,00 
    

  

  
       

  

Huur kantoorruimte 3.750,00 3.750,00 3.750,00 
    

  

  
       

  

Facilitering Valkenburg 8.250,00 8.250,00 8.250,00 
    

  

  
       

  

Onvoorzien 340,65 1.025,00 416,25 
    

  

  
       

  

Totaal uitgaven 67.435,31 68.393,00 65.776,03 
 

Totaal inkomsten 67.435,31 68.393,00 65.776,03 

  
       

  

Exploitatieresultaat 
  

2.616,97 V 
   

  

                  
 


