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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarprogramma 2019-2020 en het jaarverslag 2016-2018 van de Rekenkamercommissie
Zundert. Hierin presenteren we respectievelijk onze nieuwe plannen en verantwoorden we onze
afgeronde activiteiten. Dit doen we zowel aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert als aan
iedereen die in ons werk geïnteresseerd is.
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het beleid en bestuur van de gemeente
Zundert. In 2016 is ons eerste onderzoek afgerond, naar de ervaringen van Zundertenaren met de
(nieuwe) Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In 2017 is een tweede onderzoek afgerond, naar
sportaccommodaties

en

privatisering.

Het

jaar

2018

stond

in

het

teken

van

de

gemeenteraadsverkiezingen, het formeren van een nieuwe commissie en de start van een nieuwe
onderzoeksagenda. In de nieuwe samenstelling zijn we begonnen met onderzoek naar de
verslaving(szorg) in onze gemeente met betrekking tot alcohol en drugs en jongeren.
Mocht u als inwoner van de gemeente Zundert zelf nog suggesties hebben voor onderzoek,
neemt u dan contact op met onze secretaris Marco Schuurmans (m.schuurmans@zundert.nl, 06 1463
3854). Uw suggestie kan namelijk tot nieuw onderzoek leiden. Wel dient het om onderwerpen te gaan
die uw eigen individuele situatie of die van uw directe omgeving overstijgen. Het gaat, kortom, om
onderwerpen die voor de hele gemeente relevant zijn.

Vriendelijke groeten,

Dr. Julien van Ostaaijen
Voorzitter Rekenkamercommissie Zundert
https://www.gemeenteraadzundert.nl/index.php?n1_id=16
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2. Over de Rekenkamercommissie Zundert
Doelstelling
De Rekenkamercommissie Zundert is een constructief-kritische rekenkamercommissie. Zij richt zich op
het verbeteren van het beleid en het bestuur van de gemeente Zundert. De rekenkamercommissie
doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en bestuur
en kiest voor onderwerpen die de potentie hebben het lerend vermogen van de gemeenteraad, college
en/of ambtenaren te versterken.

Samenstelling
Tot 1 januari 2013 maakte de gemeente Zundert onderdeel uit van de gemeenschappelijke
Rekenkamer West-Brabant. Bij besluit van 10 december 2013 heeft de gemeenteraad gekozen voor
de inrichting van een gemeentelijke rekenkamercommissie. Deze rekenkamercommissie bestaat uit
vier gemeenteraadsleden en een onafhankelijke, externe voorzitter. Allen zijn in deze functie door de
gemeenteraad benoemd. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
De huidige samenstelling is als volgt:
Dr. J.J.C. (Julien) van Ostaaijen

Voorzitter

J.M. (Jan) Aarts

Lid

A.A.M. (André) Gulden

Lid

A.J.M. (Ad) van Exsel

Lid

G.F.J. (Geert) Aerts

Lid

M.F.H. (Marco) Schuurmans

Ambtelijk secretaris

Per 31-12-2016 was de samenstelling als volgt: dr. J.J.C. (Julien) van Ostaaijen, F.M.A.P. (Floor) Vreijsen,
A.A.M. (André) Gulden, P.H.M. (Piet) Daamen en M.A. (Rien) van de Sande. In januari 2016 heeft G.
(Gert) Groenewegen de rekenkamercommissie verlaten. Hij is vervangen door de heer F.M.A.P. (Floor)
Vreijsen. De heer M.F.H. (Marco) Schuurmans was destijds ook ambtelijk secretaris.

Contact
De rekenkamercommissie Zundert is bereikbaar op het adres van haar secretaris:


Schriftelijk: de heer M. Schuurmans, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert



Per e-mail: m.schuurmans@zundert.nl



Telefonisch/sms: 06 1463 3854
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3. Onderzoeksprogramma 2019 - 2020
De rekenkamercommissie bepaalt zelf welk onderzoek ze wil doen, maar vraagt daarbij de
gemeenteraad en het college om suggesties. Ook inwoners van de gemeente Zundert kunnen
suggesties doen.

Na de afgeronde onderzoeken naar "Burgers en lokale zorg" en "Sportaccommodaties en privatisering"
(zie het volgende hoofdstuk), heeft de rekenkamercommissie een nieuwe lijst opgesteld van potentiële
onderzoeksonderwerpen:


Verslavingszorg;



Integratie statushouders en andere groepen;



Infrastructurele werken;



Ondermijning in het buitengebied;



Burgerparticipatie, dorpsraden en kernambassadeurs;



Toegankelijkheid, bereikbaarheid, luisterbereidheid diensten sociaal domein;



Schuldproblematiek, armoede en minimabeleid.

Deze ‘longlist’ is in november 2018 ter reactie voorgelegd aan de raadsfracties en het college. Naar
aanleiding van de ontvangen reacties heeft de rekenkamercommissie zich uitgesproken voor een
‘shortlist’ van 2 onderwerpen, te weten: ‘verslavingszorg’ en ‘ondermijning in het buitengebied’. Deze
shortlist is eind november 2018 besproken met de gemeenteraad. Daarna is ‘verslavingszorg’ gekozen
als nieuw onderzoeksonderwerp, in het bijzonder rondom alcohol en drugs en gericht op jongeren. Dit
onderzoek is in februari 2019 gestart. De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid van
het op jongeren gerichte alcoholbeleid en drugsbeleid van de gemeente Zundert. Daarvoor worden
onder andere op verschillende locaties in de gemeente Zundert gesprekken gevoerd met jongeren en
hun ouders over het gebruik van alcohol en drugs en de regelgeving daaromtrent.
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4. Jaarverslag 2016 - 2018
In 2015 is gestart met het rekenkameronderzoek “Sportaccommodaties en privatisering” en in 2016
met het rekenkameronderzoek “Burgers en lokale zorg”. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door
studenten van Tilburg University, onder begeleiding van de voorzitter van de rekenkamercommissie.
Het eerste onderzoek naar “Burgers en lokale zorg” is afgerond in 2016, het tweede naar
“Sportaccommodaties en privatisering” in 2017.

Onderzoek burgers en lokale zorg
In februari 2016 is de rekenkamercommissie gestart met het onderzoek "Burgers en lokale zorg". De
centrale onderzoeksvraag luidde: Wat zijn de ervaringen van zorgbehoevenden met betrekking tot de
manier waarop de gemeente Zundert uitvoering geeft aan de taken binnen de WMO? Ten behoeve
van dit onderzoek is een schriftelijke enquête gehouden naar de ervaringen van zorgbehoevenden met
betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In totaal hebben 316 inwoners de enquête
ingevuld en opgestuurd. Met 30 van hen is daarnaast een verdiepend telefonisch interview gehouden.
De resultaten van het onderzoek zijn in juni 2016 gepubliceerd in een rapport met de titel "Van goed naar
beter? Onderzoek naar de ervaringen van zorgbehoevenden in de gemeente Zundert met betrekking tot de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning”.

Uit het onderzoek blijkt dat iets minder dan de helft van de geïnterviewde zorgontvangers
tevreden is over de ondersteuning die ze ontvangen; de ondersteuning krijgt het gemiddelde
rapportcijfer 6,7. Ongeveer een kwart van de zorgontvangers is ontevreden over de
informatievoorziening, ongeveer een derde is ontevreden over het zogenaamde keukentafelgesprek.
Het eindrapport is gepresenteerd in de rondevergadering van 12 juli 2016 en inhoudelijk
behandeld in de raadsvergadering van 21 september 2016. Daarin heeft de raad aangegeven dat de
aanbevelingen uit het eindrapport door het college moeten worden overgenomen. Het college heeft
in de bestuurlijke reactie op het eindrapport aangegeven het onderzoek op prijs te stellen en te
betrekken bij een verbetering van de dienstverlening.
Na de presentatie in juli 2016 is het rapport gepubliceerd op de website van de gemeente
Zundert en verspreid onder verschillende belanghebbenden en belangstellenden.
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Onderzoek sportaccommodaties en privatisering
In november 2015 is het onderzoek gestart naar "Sportaccommodaties en privatisering". Ten behoeve
van dit onderzoek zijn in 2016 gesprekken gevoerd met een aantal sportverenigingen. De centrale
onderzoeksvraag van dit onderzoek luidde: “Kan de gemeente Zundert het eigenaarschap, beheer en
onderhoud van de Zundertse sportaccommodaties aan de verenigingen zelf overdragen en wat zijn
daarvan de voor- en nadelen?”
De resultaten van het onderzoek zijn op 28 maart 2017 gepubliceerd in een rapport met de
titel “Een onderzoek naar de toekomst van de Zundertse sportaccommodaties”. De eindconclusie
beantwoordt de centrale onderzoeksvraag. Er bestaan diverse mogelijkheden om het eigenaarschap,
beheer en onderhoud van de sportaccommodaties over te dragen aan de verenigingen, maar de
rekenkamercommissie wijst expliciet op enkele aandachtspunten en mogelijke valkuilen, onder meer
gebaseerd op ervaringen van andere, vergelijkbare gemeenten.
Het eindrapport is aan de raadsleden gepresenteerd in de rondevergadering van 16 april 2017.
In de raadsvergadering van 23 mei 2017 zijn de aanbevelingen uit het eindrapport unaniem door de
leden van de gemeenteraad overgenomen. Het college heeft in deze raadsvergadering, bij de
behandeling van de “Sportvisie 2016-2026 Zundert in beweging”, bij monde van de wethouder,
aangegeven de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek te betrekken.
Het eindrapport van de rekenkamercommissie “Een onderzoek naar de toekomst van de
Zundertse sportaccommodaties” is gepubliceerd op de website van de gemeente Zundert.

Opvolging onderzoeken
De Rekenkamercommissie Zundert heeft begin 2019 geïnformeerd naar wat er door het college tot op
dat moment met de onderzoeken en de aanbevelingen daarin is gedaan. Daarop werd het volgende
gemeld: “Het afleggen van verantwoording door het college aan de gemeenteraad over het door haar
gevoerde beleid gaat (…) volgens de daarvoor wettelijk bepaalde, formele, procedures. Het
jaarprogramma en jaarverslag van de rekenkamercommissie maken daar geen deel uit. Het college
heeft haar reacties gegeven bij de bevindingen van de beide onderzoeken en die reactie is ook aan die
rapportages toegevoegd. Het leidt tot verwarring bij college én raad over de betekenis van een
dergelijke voortgangsrapportage, zou deze onderdeel uitmaken van een formeel document van de
rekenkamercommissie naar de raad. Voor beide beleidsterreinen wordt in de komende jaarrekening
(2018) uitgebreid verantwoording afgelegd door het college aan de raad. In de jaarrekening wordt
daarbij expliciet ingegaan op de aanbevelingen van beide onderzoeken”.
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5. Media
Website
De rekenkamercommissie heeft een eigen pagina op de website van de gemeenteraad Zundert:

Dag- en weekbladen
In het kader van het onderzoek "Burgers en lokale zorg" is in maart 2016 een artikel gepubliceerd in
de Zundertse Bode. In april 2016 heeft er in de Zundertse Bode een dankbericht gestaan voor de
deelnemers aan de enquête. In juli 2016 waren er zowel in de Zundertse Bode als in dagblad BN De
Stem artikelen gewijd aan de presentatie van het eindrapport van dit onderzoek. Ook het onderzoek
naar sportaccommodaties en privatisering heeft aandacht gekregen in de dag- en weekbladen.
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