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Nieuwsbrief Rekenkamercommissie SED – oktober 2019
Deze nieuwsbrief is een publicatie van de Rekenkamercommissie SED. Met deze brief houdt de
Rekenkamercommissie raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners van de drie gemeenten op de hoogte
van haar plannen en activiteiten. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie, met als doel het
versterken van de kaderstellende en controlerende functie van de raad. Dit doet zij door het uitvoeren van
onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Nieuw lid van de Rekenkamercommissie: Laurens van Ede
Per 1 oktober 2019 is Laurens van Ede aangetreden als lid. Hiermee is de bezetting van de Rekenkamercommissie
weer compleet. Naast Laurens bestaat de Rekenkamercommissie nu uit Henk Wokke (voorzitter sinds 2016),
Tijmen Siermann (lid sinds 2018) en zij worden ondersteund door Geerten Kruis (secretaris onderzoeker sinds
2016). Hieronder stelt Laurens zich kort voor:
“Ik ben 30 jaar oud en woon in Grootebroek. Na mijn studie bedrijfseconomie heb
ik voor verschillende gemeenten gewerkt en sinds 2017 werk ik als specialist
planning & control voor de gemeente Haarlem.
Ik zie er erg naar uit om mijn expertise en werkervaring in te zetten voor de
Rekenkamercommissie SED. Dat ik zelf in Stede Broec woon en ook goed bekend
ben met de gemeenten Drechterland en Enkhuizen maakt het extra leuk. Hierdoor
heb ik een goed beeld van de lokale situatie en dit zal zeker van pas komen bij het
uitvoeren van onderzoeken en het selecteren van onderzoeksonderwerpen.”

Quick scan doorwerking rekenkamerrapporten
Bij bezoeken van de Rekenkamercommissie aan de presidia/ auditcommissies van de gemeenten begin dit jaar,
kwam de behoefte naar voren om meer zicht te hebben op de opvolging van rekenkamerrapporten. De
Rekenkamercommissie heeft mede daarom een onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van twee van haar
rapporten: Kwaliteit van raadsvoorstellen (2016) en Kadernota en programmabegroting (2017).
In het onderzoek hebben wij niet alleen gekeken of aanbevelingen zijn
geïmplementeerd. Maar in lijn met het hiernaast afgebeelde
cirkelmodel, is er gekeken naar verschillende doorwerkingscirkels. Zo is
er ook gekeken naar de aandacht die het rapport heeft gegenereerd
voor het onderwerp (agenderen), de behandeling in de raad (bespreken
en besluiten), of het gewenste effect is bereikt (effectueren) en de wijze
waarop de raden op de hoogte worden gehouden over de opvolging
(verantwoorden). Het rapport zal in november worden aangeboden en
gepresenteerd aan de raden.

Doe mee onderzoek toegankelijkheid
De Rekenkamercommissie SED heeft meegedaan aan een gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse Vereniging
van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en het College voor de Rechten van de Mens. Dit doe-mee

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

email: rekenkamercommissie@sed-wf.nl

onderzoek kijkt naar het beleid van gemeenten ten aanzien van de toegankelijkheid van het sociaal domein voor
mensen met een beperking. Hierbij is door externe onderzoekers het beleid van 47 gemeenten getoetst aan het
VN-verdrag Handicap. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de implementatie van dit verdrag dat in 2016
door 160 landen, waaronder Nederland, is geratificeerd.
Een informatiebrief met hierin de belangrijkste uitkomsten uit deze beleidsscan zal nog deze maand worden
verzonden aan de raden van de drie gemeenten. Uit de brief komt naar voren dat de gemeenten de eerste
stappen hebben gezet, maar dat er ook nog veel stappen zijn te nemen om het beleid in overeenstemming te
brengen met het VN-verdrag.

Onderzoek toegang Jeugdzorg
Bij de inventarisatie van onderzoeksonderwerpen bleek eind vorig jaar onder raadsleden van de SED-gemeenten
behoefte aan meer inzicht in hoe de toegang tot de
Jeugdzorg in hun gemeente functioneert en hoe meer grip
op de financiële situatie mogelijk is. Dit sloot aan bij de
constatering die is geformuleerd op de regionale
raadsledenbijeenkomst van 26 september 2018, dat
betaalbaarheid (samen met toegankelijkheid) de grootste
uitdaging is ten aanzien van de Jeugdzorg.
Aanvankelijk was de Rekenkamercommissie van plan om dit onderzoek in de eerste helft van 2019 uit te voeren.
De start van het onderzoek is echter uitgesteld omdat de SED-organisatie zelf ook bezig was om problemen op
dit gebied in kaart te brengen. Adviesbureau BMC heeft voor de SED-gemeenten een quick scan uitgevoerd
waarbij met name naar organisatorische aspecten is gekeken. De Rekenkamercommissie vindt het ook belangrijk
dat meer inzicht komt in de financiële aspecten. Het voorgenomen onderzoek van de Rekenkamercommissie zal
zich daarom richten op de financiële situatie, huidig en in de toekomst.
Inmiddels is er overlegd met de organisatie over de concept onderzoeksopzet. Hiermee sluit het onderzoek
effectief en efficiënt aan bij de interne ontwikkelingen. De definitieve onderzoeksopzet zal dan aan de raden
worden gestuurd. De intentie is dat het onderzoek daarna direct start.

Wilt u meer informatie?
U kunt via de website van elk van de drie gemeenten doorklikken naar de website van de Rekenkamercommissie.
Daar kunt u alle informatie over rekenkameronderzoek vinden. Ook kunt u daar eerdere
rekenkameronderzoeken over Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, het jaarverslag 2018/ jaarplan 2019 en
het onderzoeksprotocol downloaden.

Heeft u ideeën voor nieuwe onderzoeken?
De Rekenkamercommissie stelt tips en suggesties zeer op prijs. Wij zijn te bereiken via onderstaande
contactgegevens.
Rekenkamercommissie SED
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel
rekenkamercommissie@sed-wf.nl
0612680222 (voorzitter) / 0615943793 (secretaris/onderzoeker)
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