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Nieuwsbrief Rekenkamercommissie SED – mei 2020
Deze nieuwsbrief is een publicatie van de Rekenkamercommissie SED (afgekort Rkc). Met deze brief houdt de
Rkc raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners van de drie gemeenten op de hoogte van haar plannen
en activiteiten. De Rkc is een onafhankelijke commissie, met als doel het versterken van de kaderstellende en
controlerende functie van de raden en de besturende en uitvoerende functie van de colleges. Dit doet zij door
het uitvoeren van onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.
Nieuwe secretaris/onderzoeker van de Rekenkamercommissie: Nelleke Domburg
Per 1 maart 2020 is Nelleke Domburg benoemd als secretaris/onderzoeker van de Rkc. Na het vertrek van
Geerten Kruis op 1 december 2019 is hiermee de ondersteuning en onderzoekscapaciteit van de Rkc weer
geborgd. De Rkc bestaat uit Henk Wokke (voorzitter sinds 2016), Tijmen Siermann (lid sinds 2018) en Laurens
van Ede (lid sinds 2019). Hieronder stelt Nelleke zich kort voor:
“Na mij studie aan de Wageningen Universiteit ben ik lange tijd werkzaam geweest
als onderzoeker en adviseur op het gebied van ruimtelijke en milieuvraagstukken. De
laatste 15 jaar ben ik actief betrokken geweest bij gemeentelijk beleid en bestuur, o.a.
als gemeenteraadslid in de voormalige gemeente Harenkarspel en als lid van de
rekenkamercommissie van Medemblik en Opmeer. Hierdoor heb ik ervaring opgedaan
in het openbaar bestuur en me kunnen verdiepen in uiteenlopende gemeentelijke
beleidsterreinen. Zelf ben ik woonachtig in de gemeente Schagen. Ik vind het erg leuk
om na mijn ervaring in Medemblik en Opmeer, nu de SED gemeenten beter te leren
kennen.
Mijn benoeming in februari en de eerste vergadering met de Rkc in maart waren nog net voor de instelling van
de coronamaatregelen. Verdere kennismaking verloopt op dit moment digitaal, maar ik hoop in de loop van het
jaar meer persoonlijk kennis te kunnen maken met de gemeenten.”
Rapport Financiële situatie en prognose Jeugdzorg 2015-2019 en verder
In de vorige nieuwsbrief van oktober 2019 kondigden wij de definitieve onderzoeksopzet aan, die vervolgens
naar de raden is gestuurd. Onder raadsleden was er begin 2019 behoefte aan een onderzoek, en in 2019 en
begin 2020 is er ook het een en ander gebeurd t.a.v. dit onderwerp. De Rkc heeft dit gevolgd en het Rkconderzoek gaat over het verleden, de actualiteit en vooral de toekomst. De financiële situatie is de invalshoek
en verbonden met zaken zoals beleidskeuzes bij demografische factoren, uitvoering van de toegang en triage,
en kosten van percelen en cliënttrajecten. Er zijn
vergelijkingen met andere (West-Friese) gemeenten
gemaakt. Ook zijn maatschappelijke indicatoren voor de
behoefte aan Jeugdzorg in beeld gebracht. In het onderzoek
hebben
wij
vooral
ook
gekeken
naar
de
informatievoorziening naar de raden over Jeugdzorg. Het
rapport geeft conclusies en concrete aanbevelingen op
gebied van kaderstelling en controle (voor de raad) en
beleid en uitvoering (door de colleges). Concreet zodat het
bruikbaar is in het vervolg op de recent opgestelde en in de
raden besproken visienota “Thuis in onze gemeente”.
Het onderzoek is afgerond en op 23 april is dit aan de drie portefeuillehouders toegelicht. Na ontvangst van de
bestuurlijke reactie sturen wij het definitieve rapport binnenkort naar de raden. Dan zal het rapport
geagendeerd worden (verwacht in juni) voor de drie raden.
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Wet versterking lokale rekenkamers
Na de fase van voorbereiding in 2018 en de opstelling van het Advies van de Raad van State in juni 2019, is op 7
oktober 2019 het Wetsvoorstel “Wet versterking decentrale rekenkamers” bij de Tweede Kamer ingediend. Het
betreft o.a. wijzigingen in de gemeentewet. Overigens hebben diverse Kamerfracties vragen gesteld bij het
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wetsvoorstel. Op 14 mei 2020 is de procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per
videoverbinding).
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Op de site van overheid.nl is te lezen: “Het wetsvoorstel schaft de
mogelijkheid af om regels te stellen over de rekenkamerfunctie, waardoor
elke gemeente een onafhankelijke (of gemeenschappelijke) rekenkamer moet instellen. Het wetsvoorstel
breidt de onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers uit. Deze wetswijziging is een noodzakelijke voorwaarde
voor gedegen rekenkameronderzoek in elke gemeente ter ondersteuning van de gemeenteraad.”
De belangrijkste bepalingen – gebaseerd op de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van Statedie – gezien de huidige vorm van de Rkc – nog een effect hebben op de Rkc SED zijn:
Ø

Ø

De regeling tot het instellen van een rekenkamerfunctie (middels een verordening met vormvrije eigen
bepalingen) door de gemeenteraad komt te vervallen. In het voorstel worden gemeenten verplicht een
rekenkamer (met uniforme wettelijke bepalingen) in te stellen. De raad kan voortaan kiezen voor een eigen
onafhankelijke rekenkamer of met een of meer raden een gemeenschappelijke rekenkamer.
Uitbreiding van bevoegdheden. De rekenkamer krijgt onderzoeksbevoegdheden bij instellingen waarin de
gemeente een deelneming heeft of waarmee zij een bijzondere inkoop of subsidierelatie heeft t.a.v. de
uitvoering van een publieke taak.

Nieuw onderzoek: welke onderwerpen vindt u van belang om door de Rkc te laten onderzoeken?
Begin 2019 is met de presidia van Drechterland en Stede Broec de lijst met mogelijk onderzoeksonderwerpen
besproken. Met Enkhuizen is destijds de afspraak gemaakt om de lijst met de auditcommissie te bespreken.
Deze lijst (groslijst, zie ook jaarverslag 2019) heeft de Rkc SED recent aangevuld met andere interessante
onderwerpen. De onderwerpen zijn:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Burgerparticipatie
Digitale dienstverlening
Omgevingswet
GGD
Duurzaamheid
GR Veiligheidsregio
Passend onderwijs
Rekenkamerbrief over 213a onderzoeken
Handhaving in de openbare ruimte
Woningbouwbeleid
Economisch vestigingsbeleid
Externe inhuur
Gemeentelijk vastgoedbeleid

De Rkc stelt uw suggesties voor mogelijke onderzoeken zeer op prijs. U kunt uw onderwerp met een korte
toelichting van de onderzoeksvraag sturen naar rekenkamercommissie@sed-wf.nl. Op 25 mei hebben we de
groslijst aan de hand van het jaarplan 2020 met het presidium van Drechterland besproken. In afstemming met
de griffiers van Stede Broec en Enkhuizen zullen wij een afspraak (digitaal of fysiek) per gemeente maken om
met de presidia over deze onderwerpen van gedachten te wisselen en te horen waar de voorkeur van de raden
ligt. Na deze overleggen kiest de Rkc een nieuw onderzoeksonderwerp.
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https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/kamerfracties-rekenkamerfunctie-met-raadsleden-behouden
https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK009591
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Verkenning deelname ‘Doe mee’ onderzoek 2020
De Rkc overweegt om ook in 2020 deel te nemen aan een gemeenschappelijk onderzoek vanuit de NVRR
(Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies). Het onderwerp voor 2020 is de
doeltreffendheid van het beleid op het gebied van de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte. Er zal
gekeken worden naar beleidsmatige en organisatorische inrichting van de afhandeling van meldingen en naar
de resultaten van het beleid. Daarnaast wordt in kaart gebracht hoe de raad hierover wordt geïnformeerd.
Zodra er meer over het onderzoek bekend is en Rkc besluit tot deelname, worden de raden hierover verder
geïnformeerd.
Wilt u meer informatie?
U kunt via de website van elk van de drie gemeenten doorklikken naar de website van de Rkc SED. Daar kunt u
alle informatie over de werkzaamheden van Rkc SED vinden. Ook kunt u daar publicaties van de Rkc
terugvinden.
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