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Inleiding
Dit is het tweede jaarverslag van de Rekenkamercommissie
Ooststellingwerf.
In dit jaarverslag legt de rekenkamercommissie verantwoording af over
haar werkzaamheden in het kalenderjaar 2007.
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1. Doel en inrichting rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie is in november 2005 van start gegaan. De eerste
maanden stonden in het teken van het opstarten van de commissie.
Belangrijke producten in deze fase waren de opstelling van een reglement
van orde en een groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen.
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.
werkzaamheden transparant maken
Met het jaarverslag wil de rekenkamercommissie zich verantwoorden over
eigen doelmatigheid en doeltreffendheid. Het verslag is met name bedoeld
voor de gemeenteraad en voor het college van B en W. Het jaarverslag zal
door de rekenkamercommissie worden gepubliceerd.
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2. Verordening, reglement van orde en onderzoeksplan
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 ter kennisgeving naar de raad gestuurd.
In het voorjaar van 2006 is door de rekenkamercommissie een groslijst
opgesteld. In deze groslijst is aangegeven welke onderzoeken de
rekenkamercommissie zou willen oppakken. De rekenkamercommissie
heeft voorafgaand aan de opstelling van deze groslijst per brief om
suggesties gevraagd vanuit de raadsfracties. Vervolgens is er overleg
gevoerd met de raadsfracties over eventuele onderzoeksonderwerpen. Aan
de hand daarvan is de groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen
uitgebreid.
Ook is in de "missie en werkwijze" van de rekenkamercommissie
aangegeven op welke wijze de commissie onderzoeken aanpakt.

3. Onderzoeken
In 2006 heeft de rekenkamercommissie de volgende onderzoeksactiviteiten
verricht:
- Beeldvorming naar rioolbeheer binnen gemeente
- Onderzoek naar verplaatsing attractiepark Duinenzathe
- Onderzoek naar kadernota
Beeldvorming naar rioolbeheer binnen gemeente
Na 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. De kosten op het gebied
van rioolbeheer liepen namelijk hoog op. Op 21 november 2005 is er door
de gemeente een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld voor de
periode van 10 jaar. Het riool moet doelmatig onderhouden worden anders
kan dit veel geld gaan kosten.
Na een korte beeldvorming betreft het rioolbeheer is er door de
rekenkamercommissie 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.
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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 raad wil weten wat er precies is misgegaan, waar, wanneer en waarom.
Dit om in de toekomst fouten van dit niveau te voorkomen.
De maanden voorafgaand aan de zomerperiode werden 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, want de daadwerkelijke
onderzoeksinspanning diende in de ogen van de rekenkamercommissie te
worden uitbesteed aan professionals.
De gekozen partners voor dit onderzoek is Partners+Pröpper uit Vught
geworden. Het rapport dat tot stand is gekomen is het product van een
gemeenschappelijke inspanning van medewerkers van het bureau en de
rekenkamercommissie.
De resultaten van het onderzoek werden, na hoor en wederhoor, op de
raadsvergadering van 19 december 2006 gepresenteerd aan de raad. Het
rapport heeft de titel "bestemming zonder richting" meegekregen.
Onderzoek naar Kadernota
In juli 2006 wordt gestart met een onderzoek naar de kadernota van de
gemeente Ooststellingwerf. De bespreking van de kadernota is een jaarlijks
hoogtepunt voor de gemeente. De kadernota zal beoordeeld worden op
kwaliteit.
Voor het onderzoek naar de kadernota wordt gekozen voor het
onderzoeksbureau Cyclus. Het rapport zal in het voorjaar van 2007 aan de
raad worden gepresenteerd.
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4. Financieel overzicht
In 2007 was het budget van de rekenkamercommissie begroot op € 40.000.
In onderstaand tabel is de begroting en de jaarrekening voor 2007
opgenomen.
Post

Begroting
2007 €

Rekening
2007 €

Saldo 31-12
2007 €

10.000,-

9.318,86

100,-

23.700

23.830,-

- 130,-

2.200

1.373,52

Voorlichting (diners)

0,-

230,-

- 230,-

Vorming en opleiding

0,-

2.575,-

- 2.575.-

1.200,-

0,-

1.200,-

40.000,-

35.222,24

4.777,76

Presentiegelden

Diensten van derden

Reis- en verblijfskosten

Onvoorziene kosten

Totaal
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