Rekenkamercommissie SED
Stede Broec - Enkhuizen - Drechterland

Nieuwsbrief Rekenkamercommissie SED – mei 2021
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 Digitale Dienstverlening
Eind 2020 is de Rkc gestart met het onderzoek naar digitale
dienstverlening door de SED gemeenten en door een drietal
gemeenschappelijke regelingen. We hebben onderzocht hoe de
deze dienstverlening tot stand komt en zich ontwikkelt op de
websites van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.
Daarnaast hebben we ook gekeken naar de digitale
dienstverlening door de GGD Hollands Noorden, de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en het Westfries Archief.
Het onderzoek gaat in op: 1) kaders en beleid, 2) producten en servicenormen, 3) ervaring van gebruikers
(inwoners en ondernemers) en 4) leren en verbeteren vanuit de positie van de raad. Bij dat laatste gaat het
erom hoe de raden hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende kunnen rol uitoefenen als
het gaat om digitale dienstverlening. Als onderdeel van het onderzoek hebben we een enquête gehouden
onder raads- en commissieleden naar hun beeld van de digitale dienstverlening en de betrokkenheid van de
raden. Het rapport bevat aanbevelingen om het beleid en de uitvoering van digitale dienstverlening verder te
ontwikkelen en de raden hier beter bij te betrekken. Het rapport zal voor de zomer aan de raden van de SED
gemeenten worden aangeboden. Het rapport zal na de zomer in de raden worden behandeld.

Nieuwe onderwerpen voor onderzoek
De groslijst van onderwerpen die voor onderzoek door de Rkc in aanmerking komen is
geactualiseerd in het Jaarplan 2021. In februari is het Jaarplan 2021 - met het Jaarverslag
2020 - aan de raden aangeboden. In maart is dit besproken met het presidium van
Drechterland. Daarbij zijn mogelijke nieuwe onderwerpen voor rekenkameronderzoek
besproken. Daarnaast hebben we bij de enquête voor het onderzoek over digitale
dienstverlening (zie hierboven), raads- en commissieleden van de SED gemeenten ook
gevraagd naar voorkeuren en suggesties voor nieuw onderzoek.
De Rkc heeft de onderwerpen beoordeeld aan de hand van de selectiecriteria voor rekenkameronderzoek. Drie
onderwerpen die hoog scoren zijn: woonbeleid, burgerparticipatie en duurzaamheid. Bij de enquête onder
raads- en commissieleden voor het onderzoek digitale dienstverlening is ook gevraagd naar de voorkeur voor
nieuwe onderzoeksonderwerpen. Hierbij kreeg het onderwerp wonen/woonvisie de meeste
voorkeurstemmen. De Rkc gaat binnenkort aan de slag met een onderzoeksopzet voor het onderwerp wonen.
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Deelname DoeMee-onderzoek Wob
De Rkc heeft zich in 2021 aangemeld voor deelname aan een DoeMee-onderzoek vanuit de NVRR
(Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies). Het onderwerp dit jaar is de
afhandeling van Wob-verzoeken (Wob: Wet openbaarheid van bestuur). Het onderzoeksbureau Pro
Facto, gaat het onderzoek voor de deelnemende rekenkamer(commissie)s uitvoeren. Er hebben
zich 98 gemeenten, provincies en waterschappen aangemeld voor dit onderzoek.
Het beleid en de afhandeling van Wob-verzoeken bij de deelnemende gemeenten zijn onderwerp van
onderzoek. Daarnaast wordt ook gekeken, hoe dit zich verhoudt tot de eisen die de nieuwe Wet open overheid
(Woo) straks gaat stellen.
Pro facto levert eind oktober een gezamenlijke eindrapportage met een totaal overzicht en goede voorbeelden
(‘good practices’). Daarnaast komt er voor elke deelnemende overheid een rapportage met de eigen
resultaten. Het is aan de deelnemende rekenkamer(commissie)s zelf om een rapportage met conclusies en
aanbevelingen voor de eigen overheid op te stellen.

Opnieuw uitstel 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 eind 2020, is dit begin mei 2021
nog niet geagendeerd voor behandeling in de Tweede Kamer. Inmiddels is wel in het wetsvoorstel opgenomen,
dat ook waterschappen straks wettelijk verplicht zijn om een onafhankelijke, extern samengestelde
rekenkamer in te stellen.

Contact met gemeenteraden in coronatijd
De coronacrisis was het afgelopen jaar ook van invloed op het rekenkamerwerk. Zoals ook in onze vorige
nieuwsbrief vermeld, ervaren wij het vooral als lastig om meer op afstand te staan van de gemeenteraden. We
zijn daarom actief opzoek naar mogelijkheden om elkaar in het oog te houden. Dat kan zijn door een keer aan
te sluiten bij een digitale vergadering van een raad of presidium of mogelijk door het organiseren van een
speciale digitale bijeenkomst door de Rkc. Als er vanuit de raad suggesties of wensen zijn voor contact met de
Rkc, dan staan we daarvoor open en kunt u ons via het bekende e-mailadres bereiken.
Mocht u een suggestie hebben voor een rekenkameronderzoek, dan kunt u dat altijd aan ons doorgeven. Stuur
uw onderwerp met een korte toelichting van de onderzoeksvraag naar rekenkamercommissie@sed-wf.nl.

Wilt u meer informatie?
U kunt via de website van elk van de drie gemeenten doorklikken naar de website van de Rkc SED. Daar vindt u
informatie over de samenstelling, publicaties en werkwijze van de Rkc.
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