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Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de rekenkamercommissie
Ooststellingwerf. Het betreft de periode november 2005 tot en met december
2006.
Bij de benoeming van de rekenkamercommissie is door de gemeenteraad
gekozen voor een model met uitsluitend externe leden, terwijl van de vijf
benoemde leden er twee als zogenaamd plaatsvervangend lid werden
aangemerkt. De commissie werd geacht uit haar midden een voorzitter te
kiezen en zelf te voorzien in ambtelijke ondersteuning.
Na ampel beraad heeft de commissie er voor gekozen om vooralsnog met alle
benoemde leden aan de slag te gaan. Tevens is een ambtelijk secretaris
aangetrokken via de Thorbecke Academie.
Het eerste operationele jaar bracht veel overleg en veel oriëntatie met zich. Zo
vonden er veel kennismakingsgesprekken plaats, is een eerste versie van het
reglement van orde van de commissie geconcipieerd, moesten we afscheid
nemen van een van de leden van de commissie en werden we geconfronteerd
met een verzoek van de gemeenteraad om een onderzoek in te stellen naar de
gang van zaken rond de verplaatsing van Duinenzathe.
Kortom, het was een woelig jaar met verrassende wendingen en een politiek
zeer belangrijk onderzoek. Ik prijs mij gelukkig dat ik als voorzitter kan bouwen
op en samenwerken met een voortreffelijke groep commissieleden. Dat maakt
het werk boeiend en geeft vertrouwen voor de toekomst. Dat maakt het
rekenkamercommissie ook prettig om te doen en levert hopelijk voor de
gemeente Ooststellingwerf waardevolle resultaten.
Nysius van Rijn
voorzitter
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1. Doel en inrichting rekenkamercommissie
Op 9 november 2004 stelde de raad van de gemeente Ooststellingwerf de
verordening op de rekenkamercommissie vast. Op 8 november 2005 zijn drie
externe leden benoemd. De verordening op de rekenkamercommissie staat op
dat moment niet toe dat ook plaatsvervangend leden worden benoemd. Tijdens
de raadsvergadering wordt daarom het voorstel behandeld om de verordening
aan te passen en directe benoeming van plaatsvervangende leden mogelijk te
maken. Na benoeming van de leden en plaatsvervangd leden was de
rekenkamercommissie Ooststellingwerf een feit.
Rekenkamercommissie als ondersteuning voor de raad
Per 1 januari 2006 is iedere gemeente verplicht om een rekenkamer of een
rekenkamercommissie te hebben. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet
Dualisering Gemeentebestuur die per 7 maart 2002 van kracht is. De
rekenkamerfunctie kan worden gezien als een instrument voor de
gemeenteraad. Met de resultaten van rekenkameronderzoeken kan de
gemeenteraad zijn controlerende en kaderstellende taak ten aanzien van de
uitvoering van het gemeentelijke beleid door het college van B en W invulling
geven. Naast versterking van de controle door de gemeenteraad zal
rekenkamerwerk, mits periodiek en deskundig toegepast, leiden tot grotere
transparantie waar ook burgers baat bij hebben.
Onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
De rekenkamercommissie wil door middel van haar werkzaamheden bijdragen
aan de kwaliteit van het lokale bestuur in de gemeente Ooststellingwerf, aan
de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking van de
publieke verantwoording daarover. De rekenkamercommissie doet dit door de
doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de
gemeente gevoerde beleid en bestuur te onderzoeken en de gemeenteraad
hierover te rapporteren en te adviseren.
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2. Samenstelling
Uit praktische overwegingen is de rekenkamercommissie na de benoeming
met de voltallige commissie aan de slag gegaan. Hierbij is geen onderscheid
gemaakt tussen plaatsvervangd leden en de gewone leden.
Eind maart is één van benoemde leden aangesteld tot wethouder van de
gemeente Meppel. Na de benoeming is dit lid besloten uit de
rekenkamercommissie gestapt.
Ten tijde het opstellen van het jaarverslag is samenstelling als volgt:
 Dhr. Nysius van Rijn, voorzitter
 Mevr. Nely Meijer
 Dhr. Eric Rijnders,
 Dhr. Wilfried Gerner
 Mevr. Reina Duijtshoff, ambtelijk secretaris

3. Algemene activiteiten
Vergaderingen
De rekenkamercommissie is in 2005 2 keer bijeengekomen. In het jaar 2006
zijn ze in totaal 11 keer bijeenkomen om te vergaderen.
Scholing/ cursussen
Alle leden van de rekenkamercommissie zijn bij de eerste workshop met
betrekking tot zelfbekwaamheid bijgewoond. Deze workshop werd verzorgd
door SGBO uit Den Haag en was voornamelijk gericht op de werkzaamheden
van de rekenkamercommissie.
Congresbezoek
Datum

Onderwerp:

20-12
2005

'aan de slag met de
rekenkamercommissie'

09-02
2006

'Beter controleren of meer
leren?'

07-04
2006

Leeuwarden

Afgevaardigde
RKC
1

Vereninging voor
Bestuurskunde en
de NVRR

Assen

1

NVRR jaarcongres

NVRR

Zwolle

2

08-04
2006

Jaarvergadering NVRR

NVRR

Zwolle

1

16-05
2006

'rekenkamer onderzoek'

PWC

Zwolle

1
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07-10
2006

Dag van de lokale
rekenkamer 'vergelijk je
rijk'

De lokale
rekenkamer

Utrecht

2

Contact gemeentelijk apparaat
De eerste weken is er naast een discussie over het reglement van orde met
name veel aandacht besteed aan de communicatie met het gemeentelijke
apparaat. Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeentesecretaris, het
managementteam, het college van b&w en met de fractievoorzitters.
De voorzitter van de rekenkamercommissie heeft regelmatig contact gehad
met het ambtelijke apparaat om de communicatie in stand te houden.
Groslijst
In het voorjaar van 2006 is door de rekenkamercommissie een groslijst
opgesteld. In deze groslijst is aangegeven welke onderzoeken de
rekenkamercommissie zou willen oppakken. Met de fractievoorzitters is er
gesproken over suggesties vanuit hun fracties voor eventueel uit te voeren
onderzoeken. Deze suggesties zijn meegenomen bij het opstellen van de
groslijst.
Reglement van Orde
De gemeentelijke verordening op de rekenkamercommissie uit 2004 vormt het
kader waarbinnen de commissie opereert. In deze verordening is onder meer
de werkwijze, de samenstelling en de vergoedingregeling van de
rekenkamercommissie vastgelegd. Tevens is de verplichting tot het opstellen
van een reglement van orde opgenomen. In dit reglement worden
aspecten van de verordening nader uitgewerkt. Het reglement van orde van
de rekenkamercommissie heeft de naam "missie en werkwijze" gekregen en is
nog niet ter kennisgeving naar de raad gestuurd.
De reden hiervoor is de nog lopende discussie over de samenstelling van de
rekenkamercommissie.
Ook is in de "missie en werkwijze" van de rekenkamercommissie aangegeven
op welke wijze de commissie onderzoeken aanpakt.
Werving ambtelijk secretaris
In 2006 is de rekenkamercommissie op zoek gegaan naar een ambtelijksecretaris. Er is voor gekozen een ambtelijk-secretaris aan te stellen vanuit de
Thorbecke Academie in Leeuwarden.
Per 15 februari 2006 wordt de rekenkamercommissie bijgestaan door een
ambtelijk-secretaris.
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4. Onderzoeken
In 2006 heeft de rekenkamercommissie de volgende onderzoeksactiviteiten
verricht:
- Quick-scan naar financiële aspecten rioolbeheer
- Onderzoek naar verplaatsing attractiepark Duinenzathe
- Onderzoek naar kadernota
Quick-scan naar financiële aspecten rioolbeheer
Naar aanleiding van een gesprek met de fractieleiders over hun toevoeging op
de te maken groslijst kwam het rioolbeheer van de gemeente ter sprake.
Vooral het financiële aspect kwam aan de orde.
Door de rekenkamercommissie is een Quick-scan uitgevoerd naar het
rioolbeheer. Door de rekenkamercommissie is het advies gegeven mee te
doen aan de landelijke benchmark over rioolbeheer. Dit is volgens de
rekenkamercommissie een goed evaluatiemiddel. Mede omdat deze
benchmark beschikbaar is, is geen officieel onderzoek gestart naar het
rioolbeheer van de gemeente Ooststellingwerf. Vanuit de raad is er geen
reactie gekomen op het advies van de rekenkamercommissie.
Onderzoek naar verplaatsen attractiepark Duinenzathe
In maart 2006 ontving de rekenkamercommissie een verzoek vanuit de raad
onderzoek te doen naar de gang van zaken rondom de verplaatsing van
attractiepark Duinenzathe. De rekenkamercommissie besloot dit onderzoek op
te pakken en heeft de maanden voorafgaand aan de zomerperiode vervolgens
besteed aan het formuleren van de onderzoeksvragen en het opstellen van
een onderzoeksopzet die beide ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de raad.
De rekenkamercommissie is met de onderzoeksopzet als bijlage vervolgens
het offertetraject ingegaan. Dit offertetraject is opgesteld richting een drietal
onderzoeksbureaus. De gekozen partners voor dit onderzoek is
Partners+Pröpper uit Vught geworden.
De resultaten van het onderzoek zijn op de raadsvergadering van 19 december
2006 gepresenteerd aan de raad. Het rapport heeft de titel "bestemming
zonder richting" meegekregen.
Onderzoek naar Kadernota
Bij het verschijnen van kadernota 2006, viel het de rekenkamercommissie op
dat deze minder toegankelijk was dan de voorgaande kadernota. De
commissie heeft vervolgens besloten een beperkt onderzoek uit te voeren naar
de kadernota. Ten einde bouwstenen toe te kunnen leveren voor de
vervaardiging van de kadernota 2007. Het onderzoeksrapport wordt in het
voorjaar van 2007 aan de raad aangeboden. Het onderzoek is uitgevoerd door
bureau Cyclus te Steenwijk.
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5. Financieel overzicht
In 2006 was het budget van de rekenkamercommissie begroot op € 40.000. In
onderstaand tabel is de begroting en de jaarrekening voor 2006 opgenomen.

Post

Begroting
2006 €

Rekening
2006 €

Saldo 31-12
2006 €

Personele kosten
- vergaderkosten
- ambtelijke ondersteuning
- onderzoeksbijdrage

12900,-

10050,-

2850,-

Diensten van derden

23700,-

25578,-

- 1878,-

2200,-

2167,-

33,-

0,-

2875,-

- 2875,-

1200,-

0,-

1200,-

40000,-

40670

- 670,-

Reis- en verblijfskosten

Vorming en opleiding

Onvoorziene kosten

Totaal

Zoals in bovenstaand overzicht is af te lezen is er sprake van een
overschrijding van het budget van 2006 met € 670,Het budget voor 2005 was begroot op € 11.400. Door een begrotingswijziging
is hier € 6.600 bijgekomen en bedroeg het totale budget van de
rekenkamercommissie dat jaar € 18.000.
In het jaar 2005 is € 4143 uitgegeven. Dit waren voornamelijk de
advertentiekosten. Er is dus € 13857 overgebleven van het budget van 2005.
In 2006 zijn extra kosten gemaakt voor vorming en opleiding.
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