Rekenkamercommissie
Ooststellingwerf

Jaarverslag 2008

Voorwoord
In een voor de gemeente Ooststellingwerf turbulent jaar met diverse
veranderingen in de organisatie op cruciale plaatsen, heeft de
rekenkamercommissie in betrekkelijke rust haar werkzaamheden kunnen
uitvoeren. Dit heeft aan het einde van het jaar geleid tot de aanbieding
van het rapport “Mag het of mag het niet?” handelend over de
vergunningverlening in Ooststellingwerf. En de resultaten van dit
onderzoek waren bemoedigend, want met name de cliënten bleken zeer
tevreden te zijn over de wijze waarop de gemeente de werkzaamheden
op dit gebied uitvoert.
Binnen de commissie heeft een herijking plaats gevonden van het eigen
reglement van orde. In de praktijk maakt de commissie geen gebruik van
bestuurlijk wederhoor en daarom is dat aspect van het onderzoeksproces
uit het vernieuwde reglement van orde verwijderd. Hierdoor is de
transparantie van het werk van de rekenkamercommissie naar onze
mening verbeterd.
Op het moment dat dit jaarverslag verschijnt rest ons nog ongeveer één
jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Formeel hebben die
geen invloed op het werk en het voorbestaan van deze
rekenkamercommissie, maar binnen de commissie wordt wel overwogen
of het misschien een goede aanleiding is om een soort evaluatief
onderzoek naar de eerst jaren van functioneren, rapporteren en de
gevolgen daarvan uit te voeren.
De rekenkamercommissie is als puur externe commissie afhankelijk van
de medewerking van bestuurders en organisatie. De commissie is daar
tevreden over en dankt een ieder voor haar of zijn bijdrage.
Nysius van Rijn
(voorzitter)
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1.

Inleiding

In het jaarverslag van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf is een
beknopte opsomming opgenomen van de activiteiten van de commissie in
het verslagjaar 2008.

2.

Taak

Op grond van de Gemeentewet is iedere gemeente verplicht uiterlijk met
ingang van 1 januari 2006 een rekenkamer of rekenkamerfunctie in te
stellen. In Ooststellingwerf vervult de rekenkamercommissie deze functie.
De taak van de rekenkamercommissie is het doen van onderzoek en op
basis daarvan weergeven van conclusies en zo mogelijk doen van
aanbevelingen over de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid
van het door de gemeente gevoerde bestuur (de uitvoering). De
rekenkamercommissie ondersteunt daarmee de controlerende taak van
de gemeenteraad.
De rapporten van de rekenkamercommissie dienen niet primair om te
wijzen op fouten in het verleden en op degenen die daarvoor
verantwoordelijk zijn geweest, maar met name om vanuit de kennis uit het
verleden in de toekomst beter beslagen ten ijs te komen.

3.

Samenstelling

De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft gekozen voor een
rekenkamercommissie met leden die geen enkele binding hebben met de
gemeente (zogenaamde externe leden).
Voorzitter van de rekenkamercommissie is de heer Nysius van Rijn, de
leden zijn de heer drs. Wilfried Gerner, mevrouw drs. Nely Meijer en de
heer mr. drs. Eric Rijnders.
De rekenkamercommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris
mevrouw Inge Ruijs.
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4.

Bijeenkomsten

De rekenkamercommissie vergadert gemiddeld eens per maand in het
gemeentehuis te Oosterwolde. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
In 2008 kwam de rekenkamercommissie elf maal in een reguliere
vergadering bijeen. Vaste agendapunten waren onder meer: het verslag
van de vorige bijeenkomst, de actielijst, ingekomen stukken en de
voortgang van de onderzoeken.
Naast de reguliere vergaderingen zijn de leden ook nog een aantal malen
extra bijeen geweest in het kader van de onderzoeken.
Verder werd op 18 augustus van dit jaar een bijeenkomst met de fracties
georganiseerd rond het thema handhaving, na ampel beraad door de
leden van de rekenkamercommissie resulteerde dit in het besluit een
quick scan handhaving te laten uitvoeren.
De voorzitter van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf, een lid en
de ambtelijk secretaris hebben het congres van de NVRR op 11 mei 2008
bezocht. Verder is het regionaal vrijdagmiddagje van de Lokale
Rekenkamer op 5 september in Heerenveen bezocht en op 23 september
2008 een conferentie van ODR in Haren. Op 4 november werd door de
voorzitter de “werkplaats” door Partners + Pröper in Utrecht bijgewoond
en op 18 november bezocht één van de leden de conferentie van ODR in
Sneek met als onderwerp het economisch vestigingsklimaat.

5.

Onderzoeken

De rekenkamercommissie legt haar bevindingen en haar oordeel vast in
rapporten. Deze rapporten zijn openbaar en worden aan de gemeenteraad aangeboden.
In 2008 heeft de rekenkamercommissie het rapport “Mag het of mag het
niet” een onderzoek naar de afhandeling van vergunningverlening in de
gemeente Ooststellingwerf afgerond en is een quick scan met als thema
handhaving gestart.
Het rapport “Mag het of mag het niet” is in december 2008 aan de
gemeenteraad aangeboden.
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Op de groslijst van de rekenkamercommissie staan nog de volgende
mogelijke toekomstige onderzoeksonderwerpen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Uitvoering WMO;
Interactiviteit van beleidsprocessen;
Inhuur externen;
Begroting integraal ouderen en zorgbeleid;
Grondbeleid;
Het opstellen, actualiseren en uitvoeren van het Integraal
Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs; één en ander met
inbegrip van de besluitvormingsprocessen;
Het beheer van kapitaalgoederen op basis van beheerplannen;
Uitvoering van de WWB (uitvoeringskosten);
Wegenonderhoud (doelmatigheid);
Aanbestedingsbeleid;
Gemeenschappelijke regelingen;
WSW.

Hierbij dient bedacht te worden dat deze opsomming van onderwerpen
slechts een inventarisatie van mogelijk onderzoeksonderwerpen betreft.
Ook anderen, zoals raad en burgers, kunnen de commissie attenderen op
de mogelijke (andere) onderwerpen.
De rekenkamercommissie heeft de ambitie om in ieder geval één
onderzoek per jaar en zo mogelijk twee uit te voeren, één en ander
afhankelijk van de complexiteit van het te onderzoeken onderwerp.

6.

Financieel overzicht

In 2008 was het budget van de rekenkamercommissie € 40.000,-.
In de tabel op de volgende bladzijde is de begroting en de jaarrekening
voor 2008 opgenomen.
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Financieel overzicht 2008
Begroting 2008 €

Rekening 2008 €

Resultaat

Diensten van derden

26.335,00

20.829,38

5.505,62

Presentiegelden

10.000,00

8.760,00

1.240,00

2.000,00

946,14

1.053,86

Contributies
Marketing / PR

500,00
150,00

310,00
0,00

190,00
150,00

Vorming en opleiding

300,00

350,00

-50,00

Catering
Onvoorzien

250,00
465,00

343,81
0,00

-93,81
465,00

40.000,00

31.539,33

8.460,67

Reis –en verblijfskosten

Totaal

7.

Onafhankelijkheid

De rekenkamercommissie opereert in grote zelfstandigheid en daarmee
ook onafhankelijkheid. Deze onafhankelijkheid is gewaarborgd door
•

•

het gekozen model, te weten drie externe leden en een voorzitter, die
op geen enkele manier onder verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur werken;
de werkwijze, waarbinnen de rekenkamercommissie zelf,
onafhankelijk van raad en college, de te onderzoeken onderwerpen,
de onderzoeksopzet en – methoden en de wijze van rapporteren
bepaalt.

Dit neemt niet weg dat een zekere afstemming met de gemeente (raad,
college en organisatie) zinvol is. In het kader van die afstemming hebben
in 2008 de volgende overleggen plaatsgevonden:
•
•
•
•
•

de rekenkamercommissie met het presidium;
de rekenkamercommissie met de raadscommissie;
de voorzitter van de rekenkamercommissie met gemeentesecretaris;
de voorzitter van de rekenkamercommissie met de griffier (meerdere
keren);
een informatieve bijeenkomst met vertegenwoordigers van de
gemeenteraad.
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