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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018 van de gezamenlijke rekenkamercommissie van
de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED). In het jaarverslag 2017 legt de
rekenkamercommissie verantwoording af over de onderzoeken en overige activiteiten die zij in 2017
uitvoerde. In het jaarplan 2018 wordt vooruit gekeken naar onderzoeken en overige activiteiten die de
rekenkamercommissie voornemens is om in 2018 uit te voeren.
In 2017 heeft de rekenkamercommissie het onderzoek naar de programmabegroting en kadernota
afgerond, het onderzoek naar de gemeenschappelijke regeling (GR) WerkSaam afgerond en is zij
gestart met de uitvoering van het onderzoek naar de Participatiewet.
In 2018 zal de rekenkamercommissie het onderzoek naar de Participatiewet afronden, een onderzoek
uitvoeren naar de afvalstoffenheffing (in samenwerking met andere rekenkamercommissies) en na de
zomerperiode voor de nieuwe raden een onderzoek gaan uitvoeren.
We zullen de keuze voor het laatste onderzoek maken met behulp van de selectiecriteria en met de
presidia van de raden afstemmen. Ook zullen we in 2018 de nieuwe raden van de gemeenten Stede
Broec, Enkhuizen en Drechterland van de werkwijze van de rekenkamercommissie nader informeren.
Daarnaast zal het jaar 2018 ook in het teken staan om in de nieuwe raadsperiode met de nieuwe raden
kennis te maken en een aantal zaken (zoals de groslijst en de verordeningen) te actualiseren.

De Rekenkamercommissie,
Henk Wokke (voorzitter)
Martijn Dekker
Matthijs Bakker
Geerten Kruis (secretaris/onderzoeker)
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1. Jaarverslag 2017
1.1 Samenstelling rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie bestaat uit drie personen: een voorzitter en twee leden. Zij worden
benoemd voor een periode gelijk aan de zittingstermijn van de gemeenteraad en kunnen maximaal
twee keer worden herbenoemd.1 De rekenkamercommissie vindt het belangrijk de samenstelling van
de commissie periodiek te wijzigen, maar wil ook graag de continuïteit waarborgen. Daarom streeft de
commissie naar een getrapt aftredingsschema. Conform dit aftredingsschema is Jeannette Riensema
in het najaar van 2017 afgetreden. Zij is na een selectieprocedure - waarbij ook raadsleden uit de drie
gemeenten in de selectiecommissie zitting hadden - vervangen door Matthijs Bakker.
In 2017 bestond de rekenkamercommissie uit de volgende leden:
▪ Henk Wokke (voorzitter sinds 28 januari 2016)
▪ Jeannette Riensema (lid sinds 5 april 2012, afgetreden november 2017)
▪ Matthijs Bakker (lid sinds 21 december 2017)
▪ Martijn Dekker (lid sinds 5 april 2012)
Secretaris/onderzoeker:
▪ Geerten Kruis (22 december 2016 benoemd, voert samen met de leden onderzoeken uit en
verricht de secretariële werkzaamheden)

1.2 Onderzoek
Het afgelopen jaar heeft de rekenkamercommissie een rapport over de programmabegroting en
kadernota van de drie gemeenten gepresenteerd in de raden, een onderzoek uitgevoerd naar de
kaderstelling, sturing en controle ten aanzien van de GR WerkSaam en een onderzoek opgestart naar
beleid, uitvoering en resultaten van de Participatiewet. In de onderstaande tabel zijn de data van
aanvang, oplevering en de daarop volgende raadsbesluiten weergegeven. Ook zijn in 2017
voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar de tariefstelling afvalstoffenheffing in Westfriesland. Hier wordt nader op ingegaan in paragraaf 2.1.

Onderzoeksopzet
Oplevermoment
Raadsbesluit:
- Stede Broec
- Enkhuizen
- Drechterland

1

Programmabegroting
kadernota
10 juni 2016
2 januari 2017
20 april 2017
9 mei
1 mei 2017

en

Kaderstelling, sturing en
controle GR WerkSaam
3 juni 2017
13 december 2017

Beleid,
uitvoering
en
resultaten Participatiewet
25 oktober 2017
volgt nog

25 januari 2018
20 februari 2018
19 februari 2018

volgt nog
volgt nog
volgt nog

Zie artikel 3 van de Verordening rekenkamercommissie 2014 van de drie gemeenten.
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Daarnaast zijn in 2017 de volgende verzoeken gedaan aan de rekenkamercommissie voor het
uitvoeren van onderzoeken:
a) Reserveringen onderhoud kapitaalgoederen Stede Broec: De gemeente Stede Broec was in 2017
aan de beurt in de cycli van onderzoeken die de rekenkamercommissie uitvoert gericht op één
gemeente.2 Uit een overleg kwam aan het begin van dat jaar naar voren dat er bij het presidium
van Stede Broec een voorkeur bestond om een onderzoek te verrichten naar de reserveringen voor
het onderhoud van kapitaalgoederen in de gemeente. Op basis van een vooronderzoek bleek
echter dat er ontwikkelingen waren waar het presidium ten tijde van dit gesprek (nog) niet van op
de hoogte was. Zo had de raad namelijk recent ingestemd met een nieuw kwaliteitsplan met een
bijbehorend beheersscenario. De rekenkamercommissie heeft besloten om deze informatie terug
te koppelen naar het presidium en (vooralsnog) geen onderzoek naar dit onderwerp op te starten.
b) Subsidiebeleid gemeente Stede Broec: In de raadsvergadering van Stede Broec op 11 april 2017
is de suggestie gedaan dat de rekenkamercommissie mogelijk onderzoek kan verrichten naar het
subsidiebeleid van de gemeente. Op basis van een onderzoeksaanvraag die het college op dat
moment al aan een aantal commerciële onderzoeksbureaus had gestuurd, heeft de
rekenkamercommissie echter geconcludeerd dat een dergelijk onderzoek niet geschikt is voor een
rekenkameronderzoek. De reden hiervoor is dat de onderzoeken die de rekenkamercommissie
uitvoert tot doel hebben om de gemeenteraad te ondersteunen, waarbij de vraag niet op een
andere wijze beantwoord kan worden. Voor de beantwoording van onderzoeksvragen die het
college heeft over een beleidsterrein is een onderzoek in opdracht van het college een meer voor
de hand liggende oplossing.
c) Tarieven gemeentelijke begraafplaats Enkhuizen: Begin 2017 heeft de politieke partij Het
Enkhuizer Alternatief de rekenkamercommissie een aantal vragen voorgelegd over de
achtergronden van de ontwikkeling van de tarieven van de gemeentelijke begraafplaats te
Enkhuizen. Ook over dit onderzoeksonderwerp heeft de rekenkamercommissie besloten om het
niet te onderzoeken. Naast dat recent al een rekenkameronderzoek was uitgevoerd dat zich richtte
op de gemeente Enkhuizen, heeft de rekenkamercommissie beoordeeld dat dit onderwerp in
mindere mate voldeed aan de selectiecriteria (die zij in haar onderzoeksprotocol heeft
opgenomen) dan andere potentiële onderzoeksonderwerpen die op de groslijst staan. Op 13 juli
2017 heeft de rekenkamercommissie dit besluit in een gesprek toegelicht aan de voorzitter en de
fractievoorzitter van Het Enkhuizer Alternatief.
Onderzoek 1: Programmabegroting en kadernota
In het voorjaar van 2017 heeft de rekenkamercommissie haar onderzoeksrapport naar de inhoud,
vorm en behandeling van de programmabegroting en de kadernota aan de drie gemeenteraden
gepresenteerd. De programmabegroting en kadernota zijn centrale documenten in de planning- en
controlcyclus van de gemeente en een voorwaarde voor een goede kaderstelling. Ook in het licht van
de fusie van de SED-organisatie en de hiermee voorziene harmonisatieslag (en mogelijk kwaliteitsslag)
was het relevant om deze documenten te evalueren.
Hoofdvraag
In hoeverre stellen de kadernota en de programmabegroting de raad in staat zijn kaderstellende rol
op een goede wijze in te vullen?
Conclusies en aanbevelingen
Uit het rapport komen diverse aanknopingspunten en praktische aanbevelingen naar voren om het
proces van de kadernota en programmabegroting te verbeteren. Zo kan de betrokkenheid van de raad
2

Naast onderzoeken die zich richten op alle drie de gemeenten, verricht de rekenkamercommissie ook onderzoeken die
zich exclusief richten op één van de drie gemeenten. Aangezien de rekenkamercommissie in recente jaren onderzoeken
heeft uitgevoerd voor Enkhuizen en Drechterland, leek het logisch om in 2017 een onderzoek uit te voeren dat zich richt op
Stede Broec.
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worden vergroot door voorafgaand aan de kadernota een ‘benen op tafel overleg’ met raad en college
te organiseren. Ook doet de rekenkamercommissie de aanbevelingen aan het college dat de kadernota
duidelijke keuzemogelijkheden voor de raad moet bevatten en qua vorm moet aansluiten bij de
indeling van de programmabegroting.
Reactie college en raadsbehandeling
In hun bestuurlijke reacties gaven de drie colleges aan zich grotendeels te herkennen in de conclusies
van het onderzoek. Hiernaast kondigden de colleges een aantal acties aan die aansluiten bij de
aanbevelingen van het onderzoek en geven zij aan met de raad in gesprek te gaan over het maken van
aanvullende afspraken naar aanleiding van de aanbevelingen. De drie gemeenteraden hebben alle
aanbevelingen van de rekenkamercommissie overgenomen en bekrachtigd met een raadsbesluit.

Onderzoek 2: Kaderstelling, sturing en controle WerkSaam
Na raadpleging van de presidia van Stede Broec en Drechterland en de auditcommissie van Enkhuizen
heeft de rekenkamercommissie besloten om in 2017 onderzoek te verrichten naar de
gemeenschappelijke regeling (GR) WerkSaam. Gezien de omvang van het onderwerp is dit onderzoek
gesplitst in twee deelonderzoeken. In het eerste deelonderzoek wordt ingegaan op de vraag of de raad
in staat wordt gesteld om adequaat haar kaderstellende, sturende en controlerende taak ten aanzien
van WerkSaam uit te voeren, en hoe de raad haar rol hierbij invult. Voor het onderzoek zijn interviews
afgenomen, is een documentenstudie uitgevoerd en heeft een enquête onder raadsleden
plaatsgevonden.
Hoofdvraag
Wordt de raad in staat gesteld om adequaat haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien
van WerkSaam uit te voeren?
Conclusies en aanbevelingen
Uit het rapport komt naar voren dat het proces van kaderstelling, sturing en controle helder is. Er is
duidelijk vastgelegd op welke wijze verantwoordelijkheden zijn belegd en er zijn procedures ingericht
die in de praktijk ook worden nageleefd. In haar rapport constateert de rekenkamercommissie echter
ook verbeterpunten. Zo constateert de rekenkamercommissie dat het beleidsplan dat bij de oprichting
van WerkSaam is opgesteld beleidsarm is en geen SMART-doelstellingen bevat. Ook zijn er bij het
opstellen van dit beleidsplan geen concrete beleidskeuzes voorgelegd aan de raden en zijn de
verplichte indicatoren uit de gemeentebegroting niet verwerkt in de beleidsdocumenten van
WerkSaam. De rekenkamercommissie heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd die erop gericht
zijn om deze zaken te verbeteren.
Andere aanbevelingen gaan over de informatievoorziening aan de raden. In de GR is slechts zeer
beperkt vastgelegd welke informatie door de directie en het bestuur van WerkSaam moeten worden
verschaft. De rekenkamercommissie beveelt daarom aan te evalueren welke informatie de raden
structureel nodig hebben om hun rol op een goede wijze in te kunnen vullen. Ook doet de
rekenkamercommissie de aanbeveling om te komen tot een gezamenlijke visie op de voordelen van
een uniforme uitvoering en mogelijkheden om in te kunnen spelen op lokale verschillen.
Reactie college en raadsbehandeling
De drie colleges geven in hun bestuurlijke reacties aan dat zij zich kunnen vinden in de conclusies van
de rekenkamercommissie en zich aansluiten bij de aanbevelingen. De drie gemeenteraden hebben alle
aanbevelingen van de rekenkamercommissie overgenomen en bekrachtigd met een raadsbesluit.
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Onderzoek 3: Beleid, uitvoering en resultaten Participatiewet
In het tweede deelonderzoek naar de gemeenschappelijke regeling WerkSaam wordt gekeken naar
het beleid, de uitvoering en de resultaten van de Participatiewet. De onderzoeksopzet hiervan is in het
najaar van 2017 verzonden aan de raden. Het onderzoek heeft tot doel de raden te voorzien van
informatie over het beleid en de uitvoering van de Participatiewet door WerkSaam en de
maatschappelijk effecten (doeltreffendheid) en kosten (doelmatigheid) van de uitstroom naar werk
van bijstandsgerechtigden. De onderzoeksmethoden die hierbij worden ingezet zijn een
documentenstudie, een kwantitatieve analyse van de resultaten van WerkSaam, gesprekken met
directie, beleidsmedewerkers en uitvoerders van WerkSaam en een beleidsmedewerker van de SEDorganisatie en een mondelinge enquête bij WerkSaam onder cliënten.
Hoofdvraag
Zijn het beleid en de uitvoering van de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden doeltreffend en
doelmatig?
Oplevering rapport en raadsbehandeling
Naar verwachting zal het rapport in mei 2018 worden afgerond, zodat de raadsbehandeling in juni
2018 kan plaatsvinden.

1.3 Overige activiteiten van de rekenkamercommissie
Rekenkamercommissievergaderingen
De rekenkamercommissie heeft het afgelopen jaar acht keer een reguliere rekenkamercommissievergadering gehouden.
Overleggen met presidia en auditcommissies
Op 28 februari 2017 en 6 maart 2017 is de shortlist met potentiële onderzoeksonderwerpen besproken
met het presidium van Stede Broec en de auditcommissie van Enkhuizen. Met het presidium van
Drechterland heeft er per mail afstemming plaatsgevonden over het onderzoeksprogramma 2017.
Tevens heeft er op 27 november 2017 een voortgangsoverleg met het presidium van Drechterland
plaatsgevonden.
Overleggen met griffiers
Op 1 maart 2017 is er door de voorzitter en de secretaris/onderzoeker gesproken met de griffiers van
de drie gemeenten over het jaarverslag 2016/ jaarplan 2017. Daarnaast heeft de voorzitter op 31 mei
2017 een gesprek gevoerd met de nieuwe griffier van Stede Broec, mevrouw Hermans, om nader
kennis te maken. Ook vindt er op regelmatig basis per mail en telefoon afstemming plaats met de
griffiers.
Rekenkamers boven het IJ
Op 6 april 2017 hebben de voorzitter, een lid en de secretaris/ onderzoeker deelgenomen aan een
kennisdelingsavond van het regionale initiatief ‘Rekenkamers boven ’t IJ’. Aan de hand van een
presentatie van de Algemene Rekenkamer is hierbij gesproken over de relevantie van landelijke
ontwikkelingen voor lokale rekenkamers, het bevorderen van de kwaliteit van rekenkameronderzoek
en rekenkameronderzoeken in het sociaal domein.3 Daarnaast is de voorzitter nog op twee andere
3

De ‘rekenkamers boven het IJ’ is een informele overlegstructuur van de rekenkamercommissies van de volgende
gemeenten:
▪
Edam-Volendam en Zeevang;
▪
Waterland;
▪
Oostzaan;
▪
Landsmeer;
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vergaderingen van dit initiatief aanwezig geweest om kennis te delen over onderzoeken en kwaliteit
van rekenkamercommissies.
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)
Op 12 mei 2017 hebben de voorzitter en de secretaris/onderzoeker deelgenomen aan het jaarcongres
van de NVRR. Daarnaast heeft de secretaris/onderzoeker deelgenomen aan de samenwerkingsdag van
de NVRR op 12 oktober 2017.
Aanpassing onderzoeksprotocol
In de vergadering van 16 mei 2017 heeft de rekenkamercommissie een vernieuwd onderzoeksprotocol
vastgesteld. Dit betreft een aanscherping van het onderzoeksprotocol dat bij de oprichting van de
rekenkamercommissie is opgesteld. Ook is er een paragraaf over samenwerking met andere
rekenkamercommissies aan het protocol toegevoegd.
In haar onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de
uitvoering van haar onderzoeken. Het doel van dit protocol is om een waarborg te bieden voor de
kwaliteit van de onderzoeken van de commissie en voor een goed verloop van het gehele
onderzoeksproces binnen de organisatie. Daarnaast wil de rekenkamercommissie met dit protocol
inzicht verschaffen in haar werkwijze en daarmee bijdragen aan een transparante uitvoering van haar
rol.

1.4 Financiën
De begroting en realisatie over 2017 zien er als volgt uit:
Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Opmerking

Vergoeding voorzitter en externe leden

€ 12.000

€ 11.050

€ 950

1

Vergoeding onderzoekswerkzaamheden

€ 32.000

€ 30.622

€ 1.378

2

Vergoeding secretariswerkzaamheden

€ 10.000

€ 6.013

€ 3.987

3

Communicatie- en congreskosten

€ 1.000

€1.028

-€ 28

Vergaderkosten

€ 500

€ 610

-€ 110

Werving en afscheid leden

€ 500

€ 585

-€ 85

Totaal

€ 56.000

€ 50.010

€ 5.990

In alle bovengenoemde bedragen is geen BTW opgenomen. Hierbij gaat de rekenkamercommissie
ervan uit dat de BTW via het compensatiefonds kan worden verrekend. Als toelichting op de grootste
verschillen het volgende:
1) De vergoedingen voor 2017 zijn onveranderd ten opzichte van 2016. De vergoeding van de
voorzitter bedraagt € 450 per maand. De externe leden ontvangen een vergoeding van € 250
per maand. De bezetting van de rekenkamercommissie is niet het hele jaar compleet geweest.
Daarnaast waren in de begroting nog reiskosten opgenomen. In de realisatie zijn deze onder
de werkzaamheden opgenomen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Purmerend en Beemster;
Wormerland;
Hoorn;
Koggenland;
Medemblik/Opmeer;
Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland.
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2) De onderzoekswerkzaamheden van 2017 zijn uitgevoerd door de secretaris/onderzoeker en
de voorzitter. Ook is een post van € 3.000 opgenomen voor de regionale werkzaamheden in
2017 naar de afvalstoffenheffing. In 2018 zal de rekenkamercommissie voor haar totale
bijdrage de eindafrekening ontvangen.
3) De secretaris/onderzoeker besteedt ca. een dag per maand aan secretariswerkzaamheden
voor de rekenkamercommissie. Dit behelst onder meer het voorbereiden van de
vergaderingen, de verslaglegging, het onderhouden van de contacten met de griffiers, het
bijwerken van de website en het opstellen van de nieuwsbrieven. In 2017 is daarbij een
efficiencyslag gemaakt door o.a. kortere verslagen en minder nieuwsbrieven.
Op grond van de samenwerkingsovereenkomst inzake de gezamenlijke rekenkamercommissie SED
betaalt elk van de drie gemeenten naar rato van het aantal inwoners. In januari 2017 heeft de griffie
van Stede Broec de afrekening richting Enkhuizen en Drechterland opgesteld.
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2. Jaarplan 2018
2.1 Samenstelling rekenkamercommissie
Conform het getrapte aftreedschema (zie paragraaf 1.1) zal Martijn Dekker in 2018 aftreden als
rekenkamercommissielid en zal er een selectieprocedure worden opgestart om een vervanger te
vinden. Hierbij zullen we zoals gebruikelijk enkele raadsleden uitnodigen om deel te nemen aan de
selectiecommissie. De rekenkamercommissie heeft daar goede ervaringen mee opgedaan.

2.2 Onderzoek
De rekenkamercommissie is voornemens om in 2018 de reeds opgestarte onderzoeken naar de
Participatiewet en de tariefstelling van de afvalstoffenheffing voor de zomer af te ronden. Na de zomer
wordt een derde onderzoek uitgevoerd.
Participatiewet
We verwijzen hiervoor naar paragraaf 1.2. De rekenkamercommissie onderzoekt hierbij de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en de uitvoering. We kijken dus naar
maatschappelijke effecten en de resultaten. De rekenkamercommissie heeft in het 1ste kwartaal 2018
de documentstudie en interviews uitgevoerd. Gepland staat nog de enquête onder klanten van de GR
WerkSaam. In het 2de kwartaal 2018 zal de nota van bevindingen worden geschreven en aangeboden
voor ambtelijk wederhoor. Daarna zal de bestuurlijke nota gemaakt worden en met de betreffende
portefeuillehouders worden besproken.
Afvalstoffenheffing
Het tweede onderzoek betreft een onderzoek dat op verzoek van een aantal Westfriese
gemeenteraden (waaronder de raden van Enkhuizen en Drechterland) gezamenlijk is opgepakt met de
Rekenkamercommissie Koggenland en de Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer. De
doelstellingen van dit onderzoek zijn het inzichtelijk maken van de tarieven, het analyseren van de
oorzaken van verschillen tussen gemeenten en hiermee de gemeenteraden in staat te stellen om hun
kaderstellende en controlerende rol in te vullen.
Te kiezen onderwerp najaar 2018
Daarnaast heeft de rekenkamercommissie een shortlist opgesteld met andere
onderzoeksonderwerpen die in aanmerking komen om in het najaar van 2018 onderzocht te worden
(opgesomd in alfabetische volgorde):
▪ Burgerparticipatie.
▪ Digitale dienstverlening (privacy, toegankelijkheid etc.)
▪ Jeugdzorg
▪ Omgevingswet
We zullen deze onderwerpen, na de verkiezingen maar voor de zomer, bespreken met de presidia van
de gemeenten. Daarbij hebben de raden (via de presidia) ook de mogelijkheid om andere onderwerpen
aan te dragen. Hiermee actualiseren wij de shortlist en groslijst (zie bijlage).
Ook staat de rekenkamercommissie open voor suggesties gedurende het jaar. Wij horen graag welke
voorkeur de gemeenteraden hebben voor een te kiezen onderzoeksonderwerp. Op basis hiervan en
de onderzoekscriteria uit het onderzoeksprotocol zal de rekenkamercommissie een
onderzoeksonderwerp kiezen.
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Subsidiebeleid Stede Broec
In 2017 heeft de rekenkamercommissie de afweging gemaakt om geen onderzoek te verrichten naar
het subsidiebeleid van de gemeente Stede Broec (zie paragraaf 1.2). In haar motivering op dit besluit
heeft de rekenkamercommissie aangegeven dit onderwerp (en het onderzoek hiernaar dat is belegd
bij een commercieel bureau) te zullen blijven volgen. Dit zal in 2018 worden opgepakt.

2.3 Overige activiteiten van de rekenkamercommissie
Rekenkamercommissievergaderingen
De rekenkamercommissie heeft voor het jaar 2018 tien vergaderingen gepland. Dit zijn er twee meer
dan in 2017. Hiermee beoogt de rekenkamercommissie de doorlooptijd van onderzoek te verkorten
en de kwaliteit verder te verhogen.
Contacten gemeenten en kennismaking nieuwe raden
De rekenkamer wil goed contact houden met raden, commissies, griffiers en het contact met de
secretarissen van de diverse gemeenten intensiveren. Het jaar 2018 zal voor de rekenkamercommissie
in het teken staan van kennis maken met de raden in nieuwe samenstelling. De exacte wijze waarop
dit wordt vormgegeven wordt afgestemd op de agenda’s van de raden. De raden worden onder
anderen geraadpleegd over een geschikt onderwerp voor het rekenkameronderzoek dat na de zomer
zal starten (zie paragraaf 2.2). Daarnaast worden de (nieuwe) raadsleden voorgelicht over de betekenis
van de rekenkamercommissie voor de raden. Hiervoor zal de rekenkamercommissie een
introductiebrief opstellen dat tevens zal dienen als een opstapje om de contacten met de raden te
onderhouden en zo mogelijk te intensiveren.
Kennisdeling en kwaliteitszorg
Net als in 2017 heeft de rekenkamercommissie het voornemen om ook in 2018 actief in te zetten op
kennisdeling en kwaliteitszorg. Dit gebeurt op de volgende manieren:
▪ Het bijwonen van informele overleggen van het regionale initiatief ‘Rekenkamers boven ’t IJ’
mede gericht op kennisdeling waarbij verschillende landelijke en lokale ontwikkelingen aan de
orde komen.
▪ In mei 2018 zullen de voorzitter en de secretaris/onderzoeker deelnemen aan het jaarcongres
van de NVRR.
▪ Aandacht voor doorwerking rapporten. We kijken in hoeverre nadere invulling wordt gegeven
aan de raadsvoorstellen bij eerdere rekenkamerrapporten (bijvoorbeeld de rapporten over de
programmabegroting of de kwaliteit van raadsvoorstellen).
▪ Andere manieren waarop mogelijk aandacht zal worden besteed aan het belangrijke
onderwerp kwaliteitszorg zijn:
o Het bespreken van documenten over kwaliteitszorg voor rekenkamercommissies.
o Eventueel externe visitatie door en met andere rekenkamercommissies.
Aanpassing Verordening 2012
In 2018 wil de rekenkamercommissie samen met de nieuwe raden, naar aanleiding van de nieuwe
raadsperiode, bezien of de huidige verordeningen die per gemeente gelden nog passend zijn bij de
huidige en toekomstige ontwikkelingen. De huidige verordeningen dateren van begin 2012.
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2.4 Financiën
De begroting voor 2018 is gebaseerd op het budget en de rekening over 2017. Dit ziet er als volgt uit:
Begroting 2017
Vergoeding voorzitter en externe leden € 12.000
Vergoeding onderzoekswerkzaamheden € 32.000
€ 10.000
Vergoeding secretariswerkzaamheden
€ 1.000
Communicatie- en congreskosten
€ 500
Vergaderkosten
€ 500
Werving nieuwe leden
€ 56.000
Totaal

Rekening 2017

Gemiddeld

Begroting 2018

€ 11.050
€ 30.622
€ 6.013
€1.028
€ 610
€ 585
€ 50.010

€ 11.525
€ 31.311
€ 8.007
€ 1.014
€ 555
€ 543
€ 53.005

€ 11.500
€ 34.500
€ 8.000
€ 1.000
€ 500
€ 500
€ 56.000

Het totale budget voor 2018 is onveranderd ten opzichte van 2017. Wel zal conform de Verordeningen
op de rekenkamercommissie waarschijnlijk in 2018 indexatie van vergoedingen plaatsvinden. In alle
bovengenoemde bedragen is geen BTW opgenomen. Hierbij gaat de rekenkamercommissie ervan uit
dat de BTW via het compensatiefonds kan worden verrekend.
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Bijlage 1: Groslijst onderzoeksonderwerpen begin 2018
Op de groslijst staan onderwerpen die door de rekenkamercommissie of anderen zijn aangedragen
(weergegeven in alfabetische volgorde):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Achtergronden van de tariefsontwikkeling van de gemeentelijke begraafplaats te Enkhuizen
Burgerparticipatie
Digitale dienstverlening
Effecten van bezuinigingen
Gemeenschappelijke regelingen
Gesubsidieerde stichtingen (in de gemeente Stede Broec)
Integratie statushouders
Jeugdzorg
Omgevingswet
Persoonsgegevens en privacy
Subsidiebeleid
Toezicht op de Drank- en Horecawet
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