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1

INLEIDING

Voor u ligt alweer het derde jaarverslag van de Rekenkamercommissie Hulst (RKCH). Met dit
jaarverslag wil de Rekenkamercommissie de raad informeren en verantwoording afleggen over de
uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar. De leden van de rekenkamercommissie kijken terug
op een veelzijdig jaar waarin een aantal boeiende onderzoeken zijn verricht. Het Jaarverslag 2008
geeft een impressie van de afgeronde onderzoeken. Daarnaast gaat het jaarverslag in op een nieuw,
lopend onderzoek m.b.t. tot sturing, informatievoorziening en beheersing bij grote projecten.
Verder passeren in het jaaroverzicht de volgende onderwerpen de revue: missie en werkwijze,
congressen, trainingen, aantal vergaderingen, netwerkbijeenkomsten, financiën en het jaarplan
voor 2009.
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MISSIE EN WERKWIJZE

Via onafhankelijk en systematisch onderzoek, daaruit voortvloeiende aanbevelingen en
leermomenten, de gemeente inhoudelijk adviseren en stimuleren om het maatschappelijke
rendement te verhogen ten behoeve van de inwoners van de gemeente Hulst.
Met deze missie geeft de rekenkamercommissie Hulst duidelijk haar rol en functie weer.
De RKCH maakt deel uit van een geheel van geledingen dat zich inzet voor een zo optimaal mogelijk
functionerende gemeentelijke overheid. De rol van een rekenkamercommissie concentreert zich
daarbij op het (doen) uitvoeren van controleonderzoek naar de effecten van het gemeentebeleid.
Hierbij worden met name de doelmatigheid (efficiency), de doeltreffendheid (effectiviteit) en de
rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid, beheer, organisatie en de door de gemeente
gesubsidieerde instellingen, uitgebreid onderzocht.
Werkwijze
De ervaringen van de afgelopen twee jaar hebben ertoe geleid dat de rekenkamerleden goed op
elkaar zijn ingespeeld. Er zijn verfijningen te bespeuren in de processen en de werkwijze is
geoptimaliseerd. De leden streven voortdurend naar nog een efficiëntere en effectievere manier
van werken. Per onderzoek wordt telkens één van de externe leden als onderzoeksleider
aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor de totale coördinatie van een bepaald onderzoek. Dit
concept blijkt succesvol. Zo was de heer Mulder onderzoeksleider bij het onderzoek over het
subsidiebeleid en nam mevrouw Van Wezel het onderzoek m.b.t. het reïntegratiebeleid voor haar
rekening. De heer Bakker zal het onderzoek sturing, informatievoorziening en beheersing bij grote
projecten leiden.
De missie, het Reglement van Orde en de werkwijze (inclusief de onderzoeksprocedure) zijn in 2008
niet gewijzigd.
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UITBREIDING BEVOEGDHEDEN

Per 1 januari 2008 zijn de bevoegdheden van de rekenkamercommissie Hulst uitgebreid zodat het
werkterrein van de rekenkamercommissie zich voortaan uitstrekt over alle gemeentelijke
instellingen en organisatieonderdelen. De rekenkamercommissie heeft bovendien een aantal
bevoegdheden gekregen die een rekenkamer ook heeft. In het verlengde hiervan is de
subsidieverordening van de gemeente Hulst tevens aangepast. Concreet betekent dit dat de
subsidieontvanger verplicht is inlichtingen te verstrekken en mee te werken aan onderzoeken van
de rekenkamercommissie Hulst als deze daarom vraagt. Het gaat hier om subsidieontvangers als
gesubsidieerde instellingen die voor minimaal 50% van hun begroting door de gemeente worden
gefinancierd, NV’s en BV’s met beperkte aansprakelijkheid waarvan de gemeente meer dan 50% van
het geplaatste aandelenkapitaal houdt en bij openbare lichamen en gemeenschappelijke organen
ingesteld volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen waaraan de gemeente deelneemt.
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ONDERZOEKEN EN REKENKAMERBRIEVEN

4.1

Eerste onderzoek ‘De kern centraal’

Inhoud
De rekenkamercommissie Hulst heeft in 2007 haar onderzoek naar de samenwerking tussen het
gemeentebestuur en de wijk- en dorpsraden afgerond. De ‘Inspraakverordening van de gemeente
Hulst’ vormde de juridische/wettelijke basis voor het onderzoek. Dit betekent dat bij uitvoering van
beleid en plannen – die van algemeen belang zijn voor wijk of dorp – de wijk- of dorpsraad om
advies moet worden gevraagd. Uit het onderzoek bleek echter dat deze inspraakverordening slechts
gedeeltelijk werd nageleefd door de gemeente.
De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot het eindrapport ‘De Kern Centraal’ dat op 24
mei 2007 tijdens de raadsvergadering is gepresenteerd. Op 21 juni 2007 heeft de gemeenteraad de
aanbevelingen uit het rapport unaniem onderschreven. Daarnaast werd aan het gemeentebestuur
opgedragen om de gemeenteraad uiterlijk in november 2007 een beleidsvoorstel met betrekking tot
wijk- en dorpsraden en een voorstel inzake de inspraakverordening voor te leggen.
De totale kosten voor het onderzoek ‘De Kern Centraal’ bedroegen: 22.300 euro.
Nazorg
De door de gemeenteraad in juni 2007 onderschreven aanbevelingen luidden als volgt:
1) Maak een heldere politiek-bestuurlijke keuze over de wijze waarop wijk- en dorpsraden
worden betrokken bij de vorming en uitwerking van het gemeentelijk beleid dat betrekking
heeft op (het algemeen belang van) het betreffende dorp of de betreffende wijk.
2) Spreek met de wijk- en dorpsraden af in welk stadium en op welke wijze zij bij welke zaken
worden betrokken.
3) Zorg voor een adequate organisatorische vertaling van de inspraakverordening.
4) Neem als gemeentebestuur de wijk- en dorpsraden serieus.
5) Ontwikkel binnen een met het college afgesproken termijn beleid waaruit de wijk- en
dorpsraden kunnen afleiden wat ze van de gemeente mogen verwachten.
Het college en de gemeenteraad hebben sedert juni 2007 de volgende stappen gezet.
Op 13 december 2007 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Kernen goedgekeurd. In de nota staat
vermeld dat er een convenant zal komen dat de werkwijze regelt tussen het gemeentebestuur en de
wijk- en dorpsraden.
In plaats van het convenant wordt 1 jaar later op 3 december 2008 door het college een voorstel tot
interactieve beleidsvorming aan de raadscommissie Samenleving voorgelegd dat een hoog
abstractieniveau heeft en veel ruimer en breder is dan de wijk- en dorpsraden. Bij het voorstel
waren een oplegnotitie en kadernota gevoegd.
Het voorstel interactieve beleidsvorming werd door geen van de fracties onderschreven omdat het
te technisch, te moeilijk, te ruim en niet burger-vriendelijk zou zijn opgezet. Alle fracties hebben
aangegeven in het collegevoorstel de aanbevelingen van de rekenkamercommissie niet terug te
vinden. Aan wethouder Dobbelaer die, tijdens die vergadering van de raadscommissie bevestigde
dat het een moeilijk leesbaar stuk is, werd gevraagd om met een aangepast voorstel te komen
specifiek gericht op de wijk- en dorpsraden. Bovendien werd daarbij gevraagd vooraf de wijk- en
dorpsraden te consulteren over dit voorstel in plaats van achteraf.
Begin 2009 is dit aangepaste voorstel in een bijeenkomst voorgelegd aan de wijk- en dorpsraden die
hierop positief hebben gereageerd. De verwachting is dat het voorstel tot vaststelling van de
Verordening Wijk- en dorpsraden gemeente Hulst voorgelegd wordt aan de gemeenteraad in
april/mei 2009. Na de besluitvorming moet het besluit nog geïmplementeerd worden in de
organisatie. Ook moet de Algemene Inspraakverordening daarna nog worden aangepast.
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4.2

Tweede onderzoek ‘Gekozen om te kiezen’

Inhoud
In 2008 is de rekenkamercommissie verder gegaan met haar onderzoek naar het subsidiebeleid van
de gemeente Hulst. Onderzocht is hoe de gemeente in overleg met de gesubsidieerde partijen het
subsidiebeleid verder kan optimaliseren en het subsidie-instrument kan gebruiken om zijn
beleidsdoelen te halen. Nagegaan is hoe het subsidiebeleid is opgezet en in welke mate dit beleid
juist in de praktijk doelmatig en doeltreffend functioneert. Het onderzoek spitste zich toe op een
aantal structurele budgetsubsidies in de jaren 2005 en 2006.
Het onderzoek gaf een beeld van een redelijk goed functionerend subsidiebeleid dat zich de
afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld en nog steeds gunstig evolueert. Uit het onderzoek zijn
een aantal aanbevelingen gerold die de positieve ontwikkelingen verder zouden kunnen verstevigen.
Het eindrapport ‘Gekozen om te kiezen’ is aangeboden aan de gemeenteraad op 3 april 2008.
Op 29 mei 2008 heeft de raad het rapport unaniem onderschreven.
De totale kosten voor het onderzoek ‘Gekozen om te kiezen’ bedroegen: 22.726 euro.
Nazorg
Uit het onderzoek vloeiden de volgende aanbevelingen voort:
1) Zorg voor helderder (specifiek, meetbaar, tijdgebonden en financieel vertaalde)
doelstellingen die eenduidig en consistent zijn.
2) Intensiveer de beoordeling van de subsidieaanvragen op de mate waarin de te subsidiëren
activiteiten bijdragen aan de vastgestelde beleidsdoelen.
3) Besteed bij de verantwoording en vaststelling van subsidies meer aandacht aan de bijdrage
die is geleverd aan de beleidsdoelen van de gemeente en rapporteer en communiceer
hierover explicieter aan c.q. met de gemeenteraad.
4) Stuur bij indien nodig dan wel gewenst en durf politiek bestuurlijke keuzes te maken.
Voor het te doorlopen traject is vervolgens door het college een tijdspad opgesteld dat op
12 september 2008 ter kennis is gebracht aan de raadscommissie Samenleving.
Op 5 november 2008 werd in de raadscommissie Samenleving een verbeterplan besproken. Dit plan
met mogelijkheden voor beleidskeuzes voor de raad, waarbij mogelijke verbeterpunten per
beleidsonderdeel worden genoemd, werd door de gemeenteraad vastgesteld op 20 november 2008.
Vervolgens werd gestart met de uitwerking. De raadscommissie Samenleving heeft tijdens zijn
vergaderingen van 9 december 2008 en 28 januari 2009 aan de hand van deze verbeterpunten de
mogelijkheid gehad om keuzes te maken inzake beleidsregels en subsidieplafonds. De voorzitter van
de raadscommissie Samenleving concludeerde uiteindelijk op 28 januari 2009 dat er geen
eensluidende standpunten waren en stelde vast geen keuzes te kunnen afleiden uit de discussie die
gevoerd werd.
Op het operationele niveau is van belang dat vanaf 1 mei 2009 een geautomatiseerd
subsidievolgsysteem wordt ingevoerd.
Op 8 april 2009 zal een werkvergadering plaatsvinden met de raadscommissie Samenleving. De
raadscommissie zal daarbij opnieuw in de gelegenheid worden gesteld keuzes te maken.
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4.3

Derde onderzoek ‘Werken aan werk’

Inhoud
In het derde onderzoek stond het reïntegratiebeleid van de gemeente Hulst centraal. Er is
onderzocht hoe de gemeente haar reïntegratiebeleid zodanig kan optimaliseren dat dit leidt tot een
betere, meer blijvende toeleiding naar arbeid (maatschappelijk) en tot aanzienlijke besparingen op
de gemeentebegroting (financieel). De centrale vraag was dan ook in hoeverre het
reïntegratiebeleid in 2007 doeltreffend en doelmatig was en wat daaruit viel te leren voor de
toekomst. In dat jaar was sprake van een flink tekort op de begroting voor wat betreft het
inkomensdeel Wet Werk en Bijstand terwijl in datzelfde jaar een groot gedeelte van het werkdeel
juist niet werd benut.
Het onderzoek is ingegeven door het grote financiële en maatschappelijke belang van een goed
uitgevoerd reïntegratiebeleid.
A)

B)

SGBO-onderzoek
De rekenkamercommissie Hulst heeft door bureau SGBO een Quick Scan (kort, overwegend
kwantitief onderzoek) laten uitvoeren. SGBO heeft een vergelijkend onderzoek gedaan naar
de resultaten van de reïntegratieactiviteiten in een 5-tal gemeenten – waaronder Hulst - en
de resultaten daarvan vergeleken. De rekenkamercommissie heeft voor een SGBO-onderzoek
gekozen om te kijken of inhuur van externen een interessante optie is en om uit
vergelijkend materiaal te kunnen putten.
In het SGBO-onderzoek is de centrale vraag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van
het reïntegratiebeleid beantwoord aan de hand van vijf fasen van de beleidscyclus: beleid,
middelen, uitvoering, resultaten en evaluatie. De conclusies die hieruit voortkwamen, zijn
door de rekenkamercommissie Hulst volledig onderschreven.
Procesinhoudelijk onderzoek
Daarnaast heeft er – voorafgaand aan het rekenkameronderzoek - een meer
procesinhoudelijk onderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek, dat door het college was
geïnitieerd en liep via het bureau Leeuwendaal, lag de nadruk meer op de praktische en
uitvoerende kant. Beide onderzoeken vullen elkaar aan. Met de inzichten uit deze twee
onderzoeken heeft de rekenkamercommissie het eigen onderzoek uitgebreid en toegespitst
op de stand van zaken in 2008.

Uit het onderzoek bleek dat door de gemeentelijke organisatie al hard was gewerkt om fasegewijs
de aanbevelingen uit het procesinhoudelijke onderzoek (B) door te voeren. Een positieve
ontwikkeling dus.
Om deze positieve ontwikkeling te verstevigen zijn door de rekenkamercommissie de volgende
aanbevelingen geformuleerd:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zorg voor heldere werkprocessen en werkinstructies in de organisatie en controleer de
naleving daarvan.
Zorg voor een effectieve en evenwichtige formatieve inzet.
Zorg voor scherper geformuleerd beleid. Zorg voor een zeer actieve uitvoering van het
beleid.
Zorg voor een heldere registratie van de resultaten van het beleid.
Stuur op de effecten van het beleid.
Koppel de onder 5) bedoelde periodieke verantwoording van het college aan de raad aan de
reguliere jaarcyclus. Wees voorzichtig en zorgvuldig met exclusieve samenwerkingen met
Dethon.
Ga vooral door met het implementeren van de aanbevelingen van Leeuwendaal en met
cliënten op traject te zetten en goed te matchen.

De totale kosten voor het onderzoek ‘Werken aan werk’ bedroegen: 19.284 euro.
De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in het eindrapport ‘Werken aan werk’ dat aan de
gemeenteraad is gepresenteerd op 3 december 2008. In 2009 zal het rapport besproken worden in
de raadscommissie Samenleving en aan de orde worden gesteld in de gemeenteraad.
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4.4

Vierde onderzoek ‘Sturing, informatievoorziening en beheersing van grotere projecten’

Inhoud
In oktober 2008 is gestart met het onderzoek naar sturing,informatievoorziening en beheersing bij
grote projecten. Dit onderzoek krijgt in 2009 een vervolg.
De gemeente Hulst voert met enige regelmaat grote projecten uit. Deze projecten zijn vaak
complex, de besluitvorming neemt een lange periode in beslag en het gaat vaak om grote bedragen.
Vanwege het grote financiële belang voor de gemeente wil de rekenkamercommissie dit soort
projecten, die inhoudelijk sterk verschillen, onderzoeken. Het accent van het onderzoek ligt vooral
op de procedurele gang van zaken rondom het project, de informatievoorziening tussen de diverse
gemeentelijke partijen en de sturingsmogelijkheden van college en gemeenteraad.
De gemeente Hulst gaat in de nabije toekomst enkele grotere projecten ondernemen. Daarom werd
door de rekenkamercommissie besloten dat het een goed moment was om aan sturing,
informatievoorziening en beheersing bij grote projecten aandacht te geven. Er zijn bij de
rekenkamercommissie geen concrete signalen binnengekomen over problemen rondom de
afhandeling van grote projecten binnen de gemeente. Het onderzoek is vooral ingegeven door het
grote maatschappelijke en politieke belang van adequate sturing, informatievoorziening en
beheersing van grotere projecten.
In 2009 zal het onderzoek worden afgerond en het eindrapport worden gepresenteerd aan de
gemeenteraad.
De integrale rapporten van alle afgeronde rekenkameronderzoeken zijn te vinden op de
gemeentelijke website www.gemeentehulst.nl (onder Gemeentebestuur/ Commissies/
Rekenkamercommissie).
4.5

Brief 213A

In het kader van artikel 213a van de Gemeentewet heeft de rekenkamercommissie Hulst op 5 juni
2008 een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders. In deze brief geeft de
rekenkamercommissie aan van plan te zijn onderzoek te doen naar ‘Risicobeheersing bij grote
projecten’ en vraagt de commissie welke onderzoeken bij het college afgerond zijn, nog lopen of in
de planning staan m.b.t. doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid e.d. Dit om eventuele
doublures qua onderzoekswerk te voorkomen.
Volgens artikel 213a dient het college periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en
de doeltreffendheid van het door haar gevoerde beleid. Het gaat hier om tenminste één
doelmatigheids- en één doeltreffendheidsonderzoek per raadsperiode.
5

VERGADERINGEN

In 2008 heeft de rekenkamercommissie Hulst tien keer vergaderd. In 2008 zijn de bijeenkomsten
teruggebracht van twee naar gemiddeld één keer per maand. In de vergaderingen komen behalve
de onderzoeken ook zaken van financiële en meer algemene aard aan de orde. Verder heeft de
rekenkamercommissie tweemaal een onderzoeksrapport gepresenteerd aan de gemeenteraad.
De vergaderingen van de rekenkamercommissie hebben een besloten karakter. De onderzoeksrapportages, jaarplan, jaarverslagen e.d. zijn echter openbaar en te vinden op de gemeentelijke
website www.gemeentehulst.nl.
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6

OPLEIDINGEN, CONGRESSEN, NETWERKEN

De Rekenkamercommissie Hulst is net zoals (bijna) alle rekenkamers in Nederland lid van de
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR), een koepelorganisatie van rekenkamers in
Nederland.
NVRR Congres
De heer H. Mulder heeft op 16 mei 2008 deelgenomen aan het NVRR Congres 2008 ‘Het speelveld
van de rekenkamer’. Speerpunten tijdens het congres in Ede waren de Socratische methode, de
werkelijke rol en het uiteindelijke doel van een Rekenkamer(commissie). Zowel het ochtend- als
middagprogramma waren inspirerend.
Samenwerking tussen rekenkamers
Er is contact geweest met andere Zeeuwse rekenkamercommissies. Er zijn ervaringen uitgewisseld
en er is overleg geweest.
Training Gemeentefinanciën
Mevrouw D. van Wezel heeft in 2008 de training Gemeentefinanciën gevolgd.
Dag van de Lokale Rekenkamer
De heren M. Bakker en H. Mulder hebben deelgenomen aan de Dag van de Lokale Rekenkamer op
4 oktober 2008. Het betreft een bijeenkomst waar naast algemene onderwerpen ook verscheidene
workshops worden aangeboden. Onder andere is de workshop Grote Projecten bezocht. De
Workshop-inleider heeft de onderzoeksopzet van de rekenkamercommissie Hulst positief
beoordeeld.
Dag van de Zeeuwse Rekenkamers
Op 24 oktober 2008 vond de jaarlijkse Dag van de Zeeuwse Rekenkamers plaats in Tholen. De heren
M. Bakker, H. Mulder, R. de Kort en mevrouw D. van Wezel waren hier aanwezig. Het thema van
deze bijeenkomst was samenwerking. Onder werden zij geïnformeerd over de samenwerking in West
Brabant op het gebied van Rekenkamerwerk.
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7

FINANCIËN

Jaarlijks heeft de rekenkamercommissie Hulst een budget van € 50.000 ter beschikking.
In 2008 werd € 51.388 besteed. Deze besteding werd als volgt verdeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algemeen: vergaderingen en overige
Trainingen, opleiding, netwerken en congressen
Onderzoeksuren
Inkoop Externe onderzoeksuren
Vervoerskosten
Personeelskosten (ondersteuning)
Eénmalig, budget griffie

8. TOTAAL

5.609 euro
1.753 euro
29.229 euro
8.000 euro
3.797 euro
7.000 euro
-4.000 euro
51.388 euro

Overzicht kosten 2008
7.000

5.609
1.753

Algemeen: vergaderingen en
overige
Trainingen, opleiding,
netwerken en congressen

3.797

Onderzoeksuren

4.000
Inkoop Externe
onderzoeksuren
Vervoerskosten

29.229

Personeelskosten

Toelichting
Zowel in 2006 als in 2007 zijn de kosten van de laatste maand of maanden van het jaar ten laste van
het volgende jaar gekomen. Zo zijn de kosten ad € 7.204 die in de laatste maand(en) van 2007 zijn
gemaakt ten laste van het budget voor 2008 gekomen. Met ingang van 2008 is de methodiek
gewijzigd en is besloten om alle kosten die betrekking hebben op een boekjaar ook in dat boekjaar
te verantwoorden. Aldus zijn de overlopende kosten van eind 2008 ad € 5.388 niet naar 2009
doorgeschoven maar ten laste van 2008 gekomen. Om te voorkomen dat het budget met € 5.388 zou
worden overschreden, is éénmalig € 4000 geboekt ten laste van het budget van de griffie. Dit
resulteert in een overschrijding voor 2008 van € 1.388. Feitelijk bedragen de in 2008 gemaakte
kosten echter € 55.388 minus de overloop van 2007 ad € 7.204. De werkelijke in 2008 gemaakte
kosten zijn dus € 48.184.
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8

JAARPLAN 2009

8.1
Vervolg vierde onderzoek
In 2009 zal het vierde onderzoek van de rekenkamercommisse ‘Sturing, informatievoorziening en
beheersing van grotere projecten’ verdere invulling krijgen en worden afgerond.
8.2

Onderwerpselectie

De rekenkamercommissie Hulst bepaalt volledig zelfstandig haar onderzoeksagenda en kiest volledig
onafhankelijk haar onderzoeksonderwerpen. Zij kan alle zaken aan de orde stellen die te maken
hebben met doelmatig en doeltreffend beleid van de gemeente. De onderwerpen hebben niet altijd
een financiële inslag ook al lijkt de naam Rekenkamercommissie dat wel op te roepen.
Als gemeentelijk bestuursorgaan (raad, college of burgemeester) en ook als inwoner kan iemand
altijd vrijblijvend en zonder enige verplichting bepaalde onderwerpen aandragen bij de
rekenkamercommissie. Door de gemeenteraad ingediende onderzoeksverzoeken die de
rekenkamercommissie Hulst niet wil of kan inwilligen, worden gemotiveerd weerlegd conform de
bepalingen in artikel 9, lid 3 van de Verordening op de Rekenkamercommissie.
Uitgangspunt bij haar taken is dat de rekenkamercommissie binnen het jaarbudget van € 50.000,blijft. Afhankelijk van de impact en de omvang van de onderzoeken kan zij hieraan zelf invulling
geven. Mocht er vanwege bijvoorbeeld actualiteit plotseling een onderzoek tussendoor komen, kan
de rekenkamercommissie hiervoor eventueel altijd extra krediet aanvragen bij de gemeenteraad.
Eind 2008 is de groslijst aan onderwerpen door de RKCH geactualiseerd. Hierbij wordt telkens
rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken.
In maart 2009 wordt een ronde gemaakt langs de verschillende raadsfracties. Aan de hand van deze
gesprekken wordt de groslijst verder geactualiseerd met nieuw aangedragen onderwerpen.
Mogelijke onderwerpen zijn:
• Systematiek van plannen, begroten, verantwoorden en de rol van raad college en ambtelijk
apparaat daarbij
• Behandeling post en verdere afhandeling daarvan/overschrijden termijnen antwoord
• Overschrijdingen van de begroting: oorzaken en oplossingen
• Doelmatigheid aanbestedingsbeleid (inclusief inkoop)
• Inzet en effectiviteit derden (bureaus en individueel)
• (Financiële) beheersing en bestuurbaarheid Gemeenschappelijke Regelingen
• Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
• Collectief vervoer
• Doelmatigheid en doeltreffendheid van het Hulsterse beleid inzake het werven van subsidies
• Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Economische beleid van de
gemeente Hulst sedert de herindeling van 2003
Bij het definitief bepalen van een onderwerp voor een onderzoek houdt de rekenkamercommissie
telkens rekening met de bepalingen in art. 9 van de Verordening op de Rekenkamercommissie Hulst
en met andere binnen de gemeente Hulst eerder uitgevoerde, lopende of geplande onderzoeken.
8.3

Overige

Ook in 2009 kan de rekenkamercommissie een zogenaamde rekenkamerbrief inzetten. Zo kan een
bepaald onderwerp aan de orde worden gesteld, zonder daarover uitgebreid verslag te moeten
doen. Dit onderwerp kan uit de groslijst komen maar kan ook inspelen op actualiteit. Het onderwerp
kan ook worden aangedragen door de raad, het college, het apparaat of een inwoner.
8.4

Evaluatie RKCH/Herbenoeming

Volgens de verordening vindt na drie jaar mogelijk een herbenoeming plaats. Voor de externe leden
de heer H. Mulder en mevrouw D. van Wezel is dat moment medio 2009 aangebroken en voor extern
lid/voorzitter de heer M. Bakker zal dat in januari 2010 zijn.
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