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Jaarverslag 2011 rekenkamercommissie 

Beek Eijsden-Margraten 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 gerapporteerd over de in 2011 afgeronde onderzoeken en de daarmee gepaard 

gaande onderzoeksuren. 

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 2011 

 

In 2011 heeft de rekenkamercommissie vijf onderzoeken gepresenteerd, als volgt: 

 

 

Gemeente 

 

 

Titel 

 

Omschrijving 

Eijsden-Margraten Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico's bij 

het Centrumplan in Eijsden 

Valkenburg Op afstand en toch dichtbij Onderzoek naar de NV 

Ontwikkelingsmaatschappij 

Valkenburg aan de Geul 

Meerssen 

 

Ja, tenzij….. Feiten en beleving bij de verlening, 

toezicht en handhaving van 

bouwvergunningen in Meerssen 

Beek 

 

Meedoen belangrijker dan winnen? Burgerparticipatie in de gemeente 

Beek 

Gulpen-Wittem Glazen bol of kompas? Vervolgonderzoek sturing gemeente 

Gulpen-Wittem 

 

In de tweede helft van 2011 heeft een vooronderzoek plaatsgevonden naar intergemeentelijke samenwerking 

in Beek. Ook is een onderzoeksopzet gepresenteerd. Door het ontbreken van medewerking door de 

gemeenteraad is dit onderzoek gestaakt. De onderzoekers hebben geen declaraties ingediend. 

 

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 2011 zijn de volgende uren besteed: 

 

 

Gemeente 

 

Rapport 

 

Aantal onderzoeksuren 

 

Eijsden-Margraten Tussen witte paaltjes en grote projecten 100 

Valkenburg Op afstand en toch dichtbij 100 

Meerssen Ja, tenzij… 150 

Beek Meedoen belangrijker dan winnen? 150 

Gulpen-Wittem Glazen bol of kompas 100 

Nuth N.v.t. 0 

 

De gemeenten hebben onderling en met de commissie afgesproken jaarlijks 100 uren te begroten en 

beschikbaar te stellen voor onderzoeken. Met uitzondering van de gemeenten Gulpen-Wittem en Meerssen 

is deze afspraak niet nagekomen. Door de  gemeenten Beek, Eijsden en Valkenburg zijn de budgetten 2011 

niet voor onderzoeken aangewend omdat in 2011 geen onderzoeken meer zijn vastgesteld en uitgevoerd. De 

opgeleverde eindrapporten in die gemeenten zijn gebudgetteerd ten laste van de jaarschijf 2010. De 

gemeente Nuth heeft - hoewel andersluidende afspraken zijn gemaakt -  in 2011 geen onderzoeksbudget in 

de begroting opgenomen. 

 

In onderstaande tabel zijn de totaal bestede onderzoeksuren zichtbaar per gemeente in de zittingsperiode 

2006 tot en met 2011, dus in de afgelopen zes jaar: 

 

Gemeente Totaal bestede onderzoeksuren 

  

Beek (toegetreden per 1 januari 2007) 400,00 

Eijsden 321,50 

Gulpen-Wittem 751,00 

Meerssen 560,00 

Nuth 342,50 

Valkenburg 500,00 

 

Benoemingstermijn leden commissie 

 

2011 Was het laatste jaar van de huidige leden van de rekenkamercommissie. De benoemingstermijn van zes 

jaar is per 31 december 2011 van rechtswege geëindigd. In 2012 zullen nieuwe leden worden benoemd in de 

rekenkamercommissie. 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage bij jaarverslag 2011 

 

 

 

 

 

 

rekenkamercommissie 

Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul 

 

Financiële verantwoording 

 

Inleiding 

 

Het jaarverslag 2011 gaat vergezeld van een financiële verantwoording. De gemeente Valkenburg aan de 

Geul treedt op als centrumgemeente. Dat wil zeggen dat Valkenburg de administratie voert voor de 

rekenkamercommissie. De kosten van instandhouding van de commissie worden doorberekend op basis van 

inwoneraantallen in de gemeenten Beek, Eijsden-Margraten, 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.  

 

Exploitatieresultaat 2011 

 

Het exploitatieresultaat 2011 bedraagt afgerond  7.800,00 euro  voordelig. Dit voordeel wordt op 

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

minder loonsomkosten voor de ambtelijk secretaris en geen opleidingskosten. 

Anderzijds is sprake van een overschrijding van de post onvoorzien.  Dat heeft vooral te maken met niet 

door de rekenkamercommissie te beïnvloeden uitgaven in 2011. Het gaat dan om een doorberekening van 

800,00 euro van Valkenburg in verband met fuwa-traject secretaris, een bedrag van ruim 2.400,00 euro 

advieskosten externen rondom organisatorische aspecten invulling rekenkamerfunctie door zes gemeenten 

en ruim 500,00 euro kosten afscheidsdiner rekenkamerleden op uitnodiging van en met de griffiers. 

De commissie hecht er in het kader van de helderheid aan, te melden dat zij bij geen van de 

laatstgenoemden drie kostenposten, het besluit genomen heeft tot de genoemde uitgaven.  

Het betreft boekingen (zonder tussenkomst van de commissie) ten laste van het budget van de commissie 

die het gevolg zijn van respectievelijk het besluit van de gemeente Valkenburg aan de Geul voor een fuwa-

traject voor de secretaris, het besluit van de griffiers voor het inhuren van extern advies rondom 

organisatorische aspecten invulling rekenkamerfunctie en een uitnodiging voor een afscheidsdiner met de 

griffiers afkomstig van de deelnemende gemeenten. Deze kostenposten zijn door de commissie niet 

beïnvloedbaar en veroorzaken een budgetoverschrijding op de post onvoorzien. 

 

Voorstel 

 

In het eerste kwartaal 2012 wordt de nieuwe rekenkamercommissie voor de zes gemeenten vorm gegeven. 

In eerste instantie zal een nieuwe verordening worden vastgesteld en aansluitend start de 

wervingsprocedure nieuwe leden. Een en ander betekent dat opstartkosten gemaakt zullen worden 

(werving, profielschets, advertentiekosten, drukkosten briefpapier e.d.).  

 

 



 

 

Om de zes gemeenten niet te confronteren met een aanvraag voor een incidenteel extra budget in 2012 

vanwege de opstartkosten wordt voorgesteld het voordelig resultaat 2011 van de commissie daarvoor te 

reserveren en in te zetten. In de loop van 2012 zal blijken in welke omvang extra kosten gemaakt zijn.  

In het jaarverslag 2012 zal daarover verantwoording worden afgelegd. Mocht blijken dat niet de hele 

reservering noodzakelijk is geweest dan vloeit het restant alsnog terug naar de zes gemeenten. 

 

Toelichting op uitgaven 2011: 

 

Vergaderkosten 

 

De rekenkamercommissie heeft vier keer plenair vergaderd in 2011.Daarmee is - conform het bepaalde in de 

verordening - een bedrag gemoeid van ruim  9.600,00 euro inclusief de overleguren van de voorzitter. Ten 

opzichte van de begroting is sprake van een voordeel op dit onderdeel van ruim 3.500,00 euro. 

 

Contributies en abonnementen 

 

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

(NVRR).Daarvoor wordt contributie betaald.   

Voor het onderhoud, kosten provider, actualisering en beheer van de website  is in 2011 ruim 250,00 euro 

uitgegeven. 

 

Kosten ambtelijk secretaris 

 

Het betreft de loonsomkosten van de ambtelijk secretaris. 

 

Opleidingskosten 

 

De leden van de rekenkamercommissie hebben in 2011 geen gebruik gemaakt van het budget van 2.700,00 

euro voor opleidingskosten, congressen en bezoek seminars e.d.  

 

Onvoorzien 

 

Ten laste van de post onvoorzien 2011 werden de volgende kosten verantwoord: 

 

Doorberekening Valkenburg fuwa-traject secretaris 800,00 

Advieskosten externen 2.469,32 

Afscheidsdiner rekenkamercommissie 517,40 

  

Totaal post onvoorzien 3.786,72 

 

 

 

 

 



                  

  Rekening Begroting Rekening 
  

Rekening Begroting Rekening 

Uitgaven 2010 2011 2011 
 

Inkomsten 2010 2011 2011 

                  

                           

Vergaderingen 
    

Inkomsten 
instandhouding 

  
  

Vergaderuren 9.187,50 11.250,00 7.687,50 
 

Beek 9.110,05 9.329,65 9.329,65 

Overleguren 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 

Eijsden 6.285,65 13.980,12 13.980,12 
Sub-totaal 
vergaderingen 11.187,50 13.250,00 9.687,50 

 
Gulpen-Wittem 8.020,95 8.212,61 8.212,61 

  
    

Meerssen 10.729,41 11.009,99 11.009,99 

Contributies 
    

Nuth 8.608,91 8.816,43 8.816,43 

NVRR 540,00 550,00 550,00 
 

Valkenburg 9.390,29 9.617,21 9.617,21 

Website 684,95 500,00 254,95 
 

Sub-totaal 
instandhouding 52.145,26 60.966,01 60.966,01 

Sub-totaal contributies 1.224,95 1.050,00 804,95 
    

  

  
       

  

Ambtelijk secretaris 39.147,81 42.903,00 38.888,84 
    

  

  
       

  

Opleidingskosten 0,00 2.700,00 0,00 
    

  

  
       

  

Huur kantoorruimte 0,00 0,00 0,00 
    

  

  
       

  

Facilitering Valkenburg 0,00 0,00 0,00 
    

  

  
       

  

Onvoorzien 585,00 1.063,00 3.786,72 
    

  

  
       

  

Totaal uitgaven 52.145,26 60.966,00 53.168,01 
 

Totaal inkomsten 52.145,26 60.966,01 60.966,01 

  
       

  

Te reserveren resultaat 
  

7.797,99 V 
   

  

  
       

  

TOTAAL-GENERAAL 52.145,26 60.966,00 60.966,00 
 

TOTAAL-GENERAAL 52.145,26 60.966,01 60.966,01 
 


