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Samenstelling Rekenkamercommissie De Ronde Venen in 2016

Tot 1 juni 2016
Mevrouw M.H. Wittebol (voorzitter)
De heer J.M. Verwer (plaatsvervangend voorzitter)
De heer R. Sporrel
Nieuwe samenstelling
De heer G.W.M. van Vugt (voorzitter), benoemd 6 juli 2016
Mevrouw M. Quapp (plaatsvervangend voorzitter), benoemd 22 september 2016
De heer K. Woerden, benoemd 22 september 2016
Secretaris
Mevrouw M. de Vos
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1. Inleiding
De Rekenkamercommissie De Ronde Venen (RKC) gaat uit van autonomie in betrokkenheid. Met
onderzoeksrapporten, quickscans, verkenningen en raadsbrieven wil de RKC bijdragen aan de
kwaliteit van besluitvorming in de Ronde Venen en de raad ondersteunen.
Doorwerking van rapportages is daarbij een belangrijk element. Wanneer de commissie
kwalitatief goede rapporten oplevert, die vervolgens niet bij de verdere besluitvorming
betrokken worden, dan is er sprake van gebrekkige effectiviteit. Vandaar dat de RKC op zoek is
naar methodes van onderzoek waarmee de doorwerking van onderzoeken kan worden
bevorderd. Dat doet ze o.a. door te luisteren naar de wensen van de raad en aansluiting te
zoeken bij de gemeentelijke organisatie. Het vinden van een balans tussen het zoeken naar
aansluiting en het behouden van de onafhankelijke positie vraagt een alerte houding gedurende
het onderzoek. Daarnaast is de RKC niet zozeer op zoek naar het oordeel “dit is goed of fout”,
maar vooral naar “waar zijn de dilemma’s en knelpunten in de uitvoering van het beleid?” Op
deze wijze wil de RKC bijdragen aan een lerende organisatie.
De commissie richt haar onderzoek op die beleidsterreinen en op die aspecten van de
bedrijfsvoering van de gemeente waar zij risico’s voor de doeltreffendheid, doelmatigheid en
rechtmatigheid (taakstelling conform de wet) ziet en waar de meerwaarde van
rekenkameronderzoek het grootst is. De controle op de rechtmatigheid van de jaarrekening is
voorbehouden aan de accountant.
2. Wat waren we van plan?
 Afronding rekenkameronderzoek DUO+
 Toekomst en invulling Rekenkamercommissie
 Oriëntatie nieuw onderzoeksonderwerp
 Actualisatie Reglement van Orde en Onderzoeksprotocol
3. Wat hebben we gedaan?
a. Afronding rekenkameronderzoek DUO+
Medio 2015 is de RKC gestart met het onderzoek DUO+. Doel van het onderzoek was inzicht te
krijgen in de verhoudingen tussen de raad en het college en leerpunten te formuleren ter
verbetering van deze verhoudingen in de toekomst. De centrale onderzoeksvraag luidde: Hoe zijn
de verhoudingen tussen raad en college, wat is oorzaak daarvan en hoe kunnen deze
verhoudingen worden verbeterd? Op 24 februari 2016 heeft de RKC het definitieve
onderzoeksrapport (uitgevoerd door Pro Facto) aangeboden aan de raad en het college. Het
rapport is vervolgens besproken in de commissie ABZ/F van 10 maart 2016 en werd op 24 maart
2016 behandeld in de meningvormende raadsvergadering.
b. Toekomst en invulling Rekenkamercommissie
In januari 2016 heeft de RKC een notitie toekomstbestendige RKC naar de raad gestuurd met
daarin een voorstel tot een tweetal wijzigingen in de verordening omtrent artikel 3
‘samenstelling en benoeming leden’ en artikel 6 ‘vergoeding voor werkzaamheden van de
externe leden’. De RKC was van mening dat hiermee de verordening meer toekomstbestendig
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werd gemaakt. Op 1 juni 2016 heeft de raad de nieuwe verordening met bovenstaande
wijzigingen vastgesteld.
De leden van de RKC zijn na afronding van het DUO+ onderzoek gelijktijdig afgetreden. In juni
2016 is de werving voor een nieuwe voorzitter gestart en in augustus voor de overige twee
nieuwe leden. De benoeming van de nieuwe leden vond plaats in de raadsvergaderingen van 6
juli 2016 (voorzitter) en 22 september 2016 (twee leden).
c. Oriëntatie nieuw onderzoeksonderwerp
In het overleg van 21 november 2016 hebben de nieuwe leden kennisgemaakt met het
presidium en wilden zij graag van de fractievoorzitters vernemen, los van de eigen
verantwoordelijkheid van de RKC, welke onderwerpen geschikt zijn voor onderzoek.
De leden hebben aan de fractievoorzitters aangegeven dat zij graag onderwerpen oppakken ‘die
er toe doen’ en waarvan de resultaten ‘in vruchtbare aarde vallen’. In dit overleg werden
onderwerpen op het gebied van sociaal domein, plassengebied en aanbesteding meermaals
genoemd. In 2017 zal dit verder worden uitgewerkt en wordt de onderzoeksopdracht ter kennis
gebracht van het presidium.
d. Actualisatie Reglement van Orde en Onderzoeksprotocol
De nieuwe leden hebben in 2016 een begin gemaakt met de actualisatie (o.a. opname
selectiecriteria in het Onderzoeksprotocol en aanpassing van artikel 10 in het RvO). Definitieve
vaststelling vindt plaats in 2017.
4. Overige activiteiten
reguliere vergaderingen
Reguliere vergaderingen
Overleg met het presidium
Overleg met de griffie
Overleg met de burgemeester
Overleg met de gemeentesecretaris

:
:
:
:
:
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1
1
1

Overige overlegvormen
De Rekenkamercommissie De Ronde Venen is lid van de NVRR, de Nederlandse Vereniging van
Rekenkamers en Rekenkamercommissies. De NVRR heeft als doel om kennis en ervaring uit te
wisselen. Ledenvergaderingen en congressen van de NVRR worden bezocht door de voorzitter.
Op woensdag 9 november 2016 hebben de nieuwe leden kennisgemaakt met de
rekenkamercommissies van Stichtse Vecht en Wijdemeren. Tijdens deze kennismaking is de wens
tot mogelijke samenwerking door alle partijen uitgesproken. Dit wordt verder besproken in 2017.
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5. Financiën
De rekenkamercommissie De Ronde Venen heeft in 2016 een budget van € 23.700,00 euro. Het
financieel overzicht 2016 ziet er als volgt uit:
2016

Begroting

Werkelijk

Presentiegelden via salaris

€

6.000,00

€

4.330,00

Presentatiegelden

€

0

€

1.200,00

Representatie externen

€

500,00

€

78,91

Contributie en lidmaatschappen

€

500,00

€

940,00

Advertentiekosten

€

0

€

1.240,00

Zakelijke maaltijd intern

€

0

€

17,97

Reis en verblijfkosten

€

1.600,00

€

319,30

Advieskosten

€

14.100,00

€

8.120,00

Advocaatkosten

€

0

€

5.500,00

Overige kosten

€

1.000,00

€

0

Totaal

€

23,700,00

€

21.746,18

6. Tot slot
De drie nieuwe leden van de Rekenkamercommissie De Ronde Venen zijn in 2016 benoemd en
zullen met veel enthousiasme in 2017 de gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende en
controlerende taak door onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.
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