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Inleiding

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft met ingang van de raadsperiode 2018-2022 een
eigen Rekenkamercommissie gevormd, welke bestaat uit een externe voorzitter en twee externe
leden. Het jaar 2020 was het tweede volledige jaar waarin deze Rekenkamercommissie actief
was.
De samenstelling, taken en bevoegdheden van de gezamenlijke Rekenkamercommissie zijn
vastgelegd in de Verordening Rekenkamercommissie Sittard-Geleen 2019. Daarin is bepaald dat
de Rekenkamercommissie elk jaar vóór 1 april een verslag opstelt van haar werkzaamheden
over het voorgaande jaar. Daarnaast is bepaald dat de Rekenkamercommissie elk jaar,
eveneens vóór 1 april, een financiële verantwoording over het voorgaande jaar bij de
gemeenteraad indient. Deze is in het jaarverslag geïntegreerd en opgenomen in paragraaf 5.
Met dit jaarverslag wordt invulling gegeven aan beide bepalingen.
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Samenstelling

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen is op 24 mei 2018 benoemd en heeft vanaf dat
moment de volgende samenstelling:
Voorzitter:

de heer drs. Paul Rademacher

Leden:

mevrouw drs. Anne-Marie Rooskens
de heer drs. Erwin Maussen

De voorzitter drs. Paul Rademacher heeft per 1 december 2020 ontslag genomen wegens
privéomstandigheden. Er is een vacature geplaatst voor het werven van een nieuwe voorzitter.
Tijdelijk vervult drs. Anne-Marie Rooskens de functie van plaatsvervangend voorzitter.
De griffier van de gemeente Sittard-Geleen is op grond van de in paragraaf 1 genoemde
verordening verantwoordelijk voor de invulling van een functioneel onafhankelijk secretariaat dat
de Rekenkamercommissie ondersteunt. De rol van ambtelijk secretaris van de
Rekenkamercommissie is in de maanden januari-juli 2020 vervuld door drs. Marion Aarts en
vanaf 13 juli 2020 door mr. Debbie Steens.
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Onderzoeken

In 2018 is een onderzoeksprogramma opgesteld voor de jaren 2018 en 2019 (vastgesteld op 17
september 2018). Overeenkomstig dit onderzoeksprogramma 2018-2019 zijn de volgende
onderzoeken afgerond in 2020:
•

Toegankelijkheid begroting en rapportages
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•

Armoedebeleid

De ook in het onderzoeksprogramma opgenomen onderzoeken over het accommodatiebeleid en
onderhoud openbare ruimte zijn niet opgestart vanwege ontbrekend budget. Met het huidige
jaarbudget blijken per jaar maar 2 onderzoeken aanbesteed te kunnen worden. Hiermee loopt het
onderzoeksprogramma 2018-2019 dus door in 2020. Een nieuw onderzoeksprogramma voor de
jaren 2021-2023 is inmiddels vastgesteld. Het onderzoek naar accommodatiebeleid is uitgesteld
naar 2023 en ter vervanging van dit onderzoek neemt de Rkc Sittard-Geleen deel aan een
regionaal onderzoek samen met elf gemeentes naar de BsGW. Dit onderzoek wordt naar
verwachting medio 2021 afgerond.
Er wordt in 2021 gestart met een onderzoek naar de afvalstoffenheffing op verzoek van de raad.
Het restant budget van 2020 zal hiervoor aangewend worden.
Hieronder een nadere toelichting op de hiervoor genoemde afgeronde onderzoeken:
Toegankelijkheid begroting en rapportages
Onderzoek
Dit rekenkameronderzoek spitst zich toe op de behoeften van de raadsleden ten aanzien van het
P&C instrumentarium. Onderzocht wordt wat ervoor nodig is om te komen tot een helder
instrumentarium aan de hand waarvan de raad haar kaderstellende en controlerende taken
adequaat kan uitvoeren.
Voortgang:
Uit het proces van meervoudig onderhandse aanbesteding waarbij drie bureaus zijn uitgenodigd
is het onderzoek in maart gegund aan onderzoeksbureau I & O research.
Op 11 april 2019 is een startbijeenkomst georganiseerd waarbij de onderzoeksopzet is
gepresenteerd aan een ruime vertegenwoordiging van medewerkers en bestuur. De
researchfase liep over in een interviewfase die eind april begin mei heeft plaatsgevonden voor
medewerkers en bestuur. De geplande sessies met de raadsleden werden over de
zomervakantie heen getild en konden uiteindelijk pas in augustus en september plaatsvinden. In
oktober is de concept nota van bevindingen aan de Rekenkamercommissie gepresenteerd. Een
aangepaste versie is op 1 november voor ambtelijk wederhoor aangeboden. De ambtelijke
reactie kwam op 22 november. Hierna is het stuk gereed gemaakt voor bestuurlijk wederhoor.
Het stuk is op 15 januari 2020 aangeboden voor bestuurlijk wederhoor. Het bestuur heeft
gevraagd om een verlenging van de reactietermijn tot 10 maart 2020. Aanbieding aan de raad
heeft plaatsgevonden op 17 september 2020.
Armoedebeleid
Voor het onderzoek Armoedebeleid is in maart 2019 de onderzoeksopzet vastgesteld met als
centrale probleemstelling: in hoeverre is het armoedebeleid van de gemeente Sittard-Geleen als
doeltreffend aan te merken en welke financiële middelen zijn hiermee gemoeid? De
aanbesteding voor de uitvoering van het onderzoek is in november 2019 gestart. In januari 2020
is de opdracht gegund aan het onderzoeksbureau KWIZ. De kick-off bijeenkomst heeft
plaatsgevonden in februari 2020. Ambtelijk en bestuurlijk wederhoor hebben plaatsgevonden in
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aug-dec 2020. Het rapport is begin februari 2021 aangeboden aan de Commissie B&V en
vervolgens aangeboden aan de raad.
BsGW
Aanleiding voor het rekenkameronderzoek BsGW is de gesignaleerde behoefte in de
gemeenteraden van een aantal aangesloten gemeenten om meer inzicht en (financiële) grip te
krijgen op gemeenschappelijke regelingen in het algemeen en BsGW in het bijzonder. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd voor 11 Limburgse gemeenten: Beesel, Bergen, Brunssum, Gennep,
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Peel en Maas, Sittard-Geleen, Stein en Venlo. Het doel van dit
onderzoek is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de taakuitvoering en de kosten van BsGW.
De aanbesteding voor de uitvoering van het onderzoek is op 13 juli 2020 gestart. De opdracht is
op 17 september 2020 gegund aan onderzoeksbureau Lysias advies.
De onderzoeksperiode loopt van oktober 2020 -medio 2021. Oplevering van het rapport volgt
waarschijnlijk in juni/juli 2021.
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Overige werkzaamheden

Vergaderingen
De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen vergadert normaliter 1 x per maand, doorgaans op
maandagavond in het stadhuis in Geleen. In 2020 zijn 12 reguliere vergaderingen belegd, welke
meestal door de voltallige commissie zijn bijgewoond. I.v.m. corona en de opgelegde beperkende
maatregelen is meerdere malen digitaal vergaderd via MS Teams.
De voorzitter neemt deel aan de vergaderingen van de commissie Begroting en Verantwoording
en aan de regionale bijeenkomsten van Rekenkamercommissies in Limburg. De voorzitter en de
secretaris hebben beiden deel genomen aan de orientatiecursus NVRR te Utrecht.
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Financiële verantwoording

Conform artikel 15, lid 3 van de Verordening Rekenkamercommissie Sittard-Geleen wordt in
deze paragraaf de financiële verantwoording afgelegd over 2020.Op grond van artikel 15, lid 2
van deze verordening is het budget bestemd voor vergoedingen voor de leden van de
Rekenkamercommissie, de ambtelijke secretaris, kosten voor eventuele onderzoek medewerkers
en externe deskundigen en mogelijke andere uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de
uitoefening van haar taak.
De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen beschikte in 2020 over een budget van in totaal
€ 79.813,-.
Onderstaand een overzicht van inkomsten en uitgaven 2020.

Inkomsten:
Begroting gemeente Sittard-Geleen:

€ 79.813,-

Verplichtingen uit 2019

------------

Totale inkomsten 2020:

€ 79.813,-

Uitgaven:
Begroot:

Gerealiseerd:

Presentiegelden (incl reiskosten)

€ 14.650,00

€ 9.651

Ondersteuning door secretaris (geheel 2020)

€ 21.000,00

€ 21.000

Lidmaatschap en deelname congres NVRR

€ 1.300,00

€ 620

Onvoorziene uitgaven

€ 1.000,00

€ 525

Totale algemene kosten:

€ 37.950,00

€ 31.796

Onderzoek Armoedebeleid

€ 17.120,00

Onderzoek BsGW

€ 13.660,00
€ 30.780,00

Totale uitgaven:
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Resteert een positief saldo van € 17.237,-. Dit volledige bedrag wordt in 2021 besteed
aan het onderzoek afvalstoffenheffing dat met nadruk is aangevraagd door de raad.
Het bedrag van € 21.000 euro dat is opgenomen voor ondersteuning door de secretaris
is een gemaximaliseerd bedrag, de uitgaven boven dit bedrag worden door de griffie
gedragen.

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 15 februari 2021,

De voorzitter (plv),

De secretaris,

drs. Anne-Marie Rooskens

mr. Debbie Steens
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