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Deze nieuwsbrief van de Rekenkamercommissie SED (afgekort Rkc) is bedoeld voor raadsleden,
collegeleden, ambtenaren en inwoners van de drie gemeenten. De brief bevat informatie over
de activiteiten van de Rkc en over recente regionale of landelijke ontwikkelingen. De Rkc is een
onafhankelijke commissie, die onderzoek doet naar de doeltreffendheid (resultaat), de
doelmatigheid (kosten) en de rechtmatigheid (regels en besluiten) van het gemeentelijk beleid.
Onderzoek doeltreffendheid woonbeleid
In 2021 is de Rkc gestart met het onderzoek naar doeltreffendheid woonbeleid die door de SED
gemeenten wordt uitgevoerd. We hebben onderzocht hoe het huidige woonbeleid tot stand is
gekomen, welke doelstellingen de gemeenten stellen bij bijvoorbeeld bouwprojecten, welke
doelgroepen zij betrekken bij het beleid en etc. Tijdens dit onderzoek was de centrale vraag “In
hoeverre is het woonbeleid van de SED gemeenten in de raadsperiode 2018-2022 doeltreffend
(focus gevarieerde woningbouw) en in hoeverre hebben de raden hierbij invulling gegeven aan
hun rol? ‘’ Het rapport bevat aanbevelingen om het beleid en de uitvoering van het woonbeleid
verder te ontwikkelen en de raden hier beter bij te betrekken.

In april is de bestuurlijke nota aangeboden aan de drie SED-colleges. Inmiddels heeft het Rkc met
de colleges van Drechterland en Stede Broec een gesprek gevoerd over de bestuurlijke nota en zal
de Rkc in juni een gesprek voeren met de gemeente Enkhuizen. Het gehele rapport heeft helaas
langer geduurd door ziekte in de ambtelijke organisatie, en vervolgens een actualisatie van
belangrijke woongegevens (stand februari 2022) en de gemeenteraadsverkiezingen. Het rapport
zal tijdens het zomerreces aan de SED gemeenteraden worden aangeboden. In de loop van
september en oktober zal de Rkc het rekenkamerrapport presenteren aan de SED
gemeenteraden.

Nieuwe secretaris voor de rekenkamercommissie SED
Per april is Nick Hendriks de nieuwe secretaris van de rekenkamercommissie SED geworden. Nick Hendriks
heeft een achtergrond in bestuurskunde is zelf ook politiek actief in de gemeente Zaanstad. Verder werkt hij
ook nog als beleidsadviseur sociaal domein en als onafhankelijk begeleider voor de jongerengemeenteraad van
de gemeente Haarlemmermeer. De taken van de secretaris van rekenkamercommissie zijn als volg:

- notuleren van vergaderingen.
- ondersteuner bij rekenkameronderzoeken
- contacten onderhouden met de 3 griffies en de SED-organisaties.
- het schrijven van persberichten en de nieuwsbrieven.

Nieuwe wetgeving rekenkamers
In onze eerdere nieuwsbrieven hebben we aandacht besteed aan het wetsvoorstel
Versterking decentrale rekenkamers. In het kort gaat dit om aanpassingen in de
gemeentewet, waardoor:

•
•

•

gemeenten verplicht zijn om een rekenkamer in te stellen (de mogelijkheid van
een vormvrije rekenkamercommissie komt te vervallen);
de mogelijkheid voor raadsleden om zitting te hebben in een
rekenkamer komt te vervallen (een adviserende rol voor raadsleden
is wel mogelijk);
de onderzoeksbevoegdheden voor rekenkamers worden uitgebreid,
bijvoorbeeld bij gemeenschappelijke regelingen of partijen waarmee
een bijzondere inkoop- of subsidierelatie bestaat.

Na eerder uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel is het wetvoorstel inmiddels door de Tweede Kamer
aangenomen. Eind van 2022 zal de Eerste Kamer het voorstel in behandeling nemen. Inmiddels is wel in het
wetsvoorstel opgenomen, dat ook waterschappen straks wettelijk verplicht zijn om een onafhankelijke, extern
samengestelde rekenkamer in te stellen. De verwachting is dat de wet vanaf 2023 van kracht gaat. U kunt via
deze link het verdere proces over de wetswijzigingen lezen.
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 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-wf.nl

