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Jaarverslag 2013 
 

 

Inleiding 
In het jaar 2013 heeft de rekenkamercommissie Noordoostpolder één onderzoek afgerond en is een start 
gemaakt met twee onderzoeken. De onderwerpen van deze onderzoeken zijn: 

- Wmo (gestart in 2012, afgerond in 2013); 
- Re-integratie (gestart in 2013, afgerond in 2014); 
- HVC (gestart in 2013, afronding in 2014). 

  
Samenstelling rekenkamercommissie 
De leden van de rekenkamercommissie per 31-12-2013 zijn: 
 

Externe leden Interne leden 

Dhr. G.J. (Geert-Jan) Put – voorzitter 

 

Mw. M.T.B. (Maria) Droog-Smit 

Mw. drs. E. (Esther) Fogl 

 

Mw. S.J. (Sandra) Schrijver 

Dhr. E.J.C. (Emco) Eissens 

 

Mw. drs. S. (Sacha) Werkman  

 
De rekenkamercommissie Noordoostpolder wordt ondersteund door een secretaris, mw. B. (Barbara) Duvivier. 
De secretaris is gedetacheerd voor 30 dagen per jaar (waar nodig 40 dagen) vanuit het bureau Necker van Naem 
te Utrecht. Tenslotte verleent de griffier dhr. R.F. (Robert) Wassink als adviseur ook ondersteuning aan de 
rekenkamercommissie. 
 
Per 1 januari 2013 heeft extern lid Geert-Jan Put de voorzittershamer van Gerrit Hagelstein overgenomen.  
 
Gepubliceerd in 2013  

Rapport ‘Wmo in Noordoostpolder: goed op weg’’ 

 
Aanleiding voor het onderzoek 
In 2012 en 2013 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wmo in 
Noordoostpolder. De keuze voor dit onderwerp is mede ingegeven door de wens van verschillende raadsfracties 
om de uitvoeringspraktijk van de Wmo onder de loep te nemen. Daarnaast is de Wmo een beleidsterrein dat in 
ontwikkeling is. Met het gekanteld uitvoeren van de Wmo hebben gemeenten inmiddels enkele jaren ervaring 
kunnen opdoen. Nieuwe uitdagingen in het sociale domein staan echter al voor de deur. Gemeenten krijgen extra 
taken en bevoegdheden op het gebied van jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet. De AWBZ-functies 
‘begeleiding’ en ‘persoonlijke verzorging’ worden daarnaast overgeheveld naar de Wmo. Voor de 
rekenkamercommissie vormde dit een mooi moment om wat betreft de Wmo de peilstok ter hand te nemen. Waar 
staat de gemeente Noordoostpolder beleidsmatig en qua uitvoering?  
 

Doel en focus van het onderzoek  
De Wmo is te veelomvattend om deze vraag te beantwoorden voor alle aspecten van de wet. Het onderzoek gaat 
daarom in op de Wmo-onderdelen ‘informatie, advies en clientondersteuning’ en ‘voorzieningen, hulpmiddelen en 
huishoudelijke ondersteuning’. Het onderzoek focust hiermee op Wmo-aspecten waarmee een groot budget 
gemoeid gaat, en die een directe impact hebben op de ondersteuning van een kwetsbare groep inwoners.  
 
Voor dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie de volgende doelstelling geformuleerd:  
“De gemeenteraad inzicht bieden in de mate waarin de uitvoering van de Wmo in Noordoostpolder:  
- leidt tot meer participatie door cliënten en hun omgeving;  



 

- is gebaseerd op de vraag van de cliënt, in plaats van het aanbod van de gemeente en haar partners;  
- leidt tot kostenbeheersing door de gemeente.” 
 
De onderzoeksperiode richt zich op de periode 1 januari 2009 tot 1 juni 2012. Daarnaast blikt het onderzoek 
vooruit naar de rest van 2013 en verder; een periode waarin verdere decentralisatie en bezuinigingen naar alle 
waarschijnlijkheid invloed hebben op de uitvoering van de Wmo. Het onderzoek richt zich voor circa tachtig 
procent op bestaand beleid en voor circa twintig procent op nieuwe ontwikkelingen. 
 
Bevindingen 
De rekenkamercommissie constateert dat de gemeente werkt vanuit een actueel beleidskader Wmo, volgens het 
principe van de Kanteling. De cliëntparticipatie is daarbij een aandachtspunt. In de uitvoering is op een aantal 
punten winst te behalen, bijvoorbeeld als het gaat om het arrangement voor collectieve en algemene 
voorzieningen. De gemeente geeft aan het aanbod van deze voorzieningen momenteel uit te breiden, zodat 
inwoners zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Op basis van het onderzoek concludeert de 
commissie dat het college en de raad weinig zicht hebben op het doelbereik van de Wmo. De indicator 
klanttevredenheid is voor de gemeente een belangrijke graadmeter voor het resultaat van de Wmo. Daarmee is 
echter nog niet duidelijk of het Wmo-beleid en de uitvoering daarvan ook daadwerkelijk leiden tot meer 
participatie en een vraaggerichte aanpak.  Voor raadsleden is het lastig om uit de beschikbare 
(verantwoordings)informatie helder inzicht te krijgen en overzicht te houden over doelstellingen, activiteiten, 
effecten, budgetten en kosten en de samenhang hierin.  
 
Aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan de raad 
1 Zet in op inzicht per prestatieveld  
Vraag als raad om een overzicht per prestatieveld van doelstellingen, activiteiten, beoogd resultaat, meetbare 
prestaties, indicatoren en kosten. De verantwoordingsinformatie in de jaarstukken moet expliciet aan dat 
overzicht worden gelinkt. 
aanbeveling niet overgenomen door de gemeenteraad 
 
2 Stuur niet primair op inhoud van activiteiten, maar op doelrealisatie 
Stuur als raad niet alleen op de klanttevredenheid, maar ook op de doelrealisatie van de Wmo. Vraag in dat 
kader om indicatoren die inzicht geven in: 
- de mate van participatie van Wmo-cliënten; 
- de mate van compensatie van Wmo-cliënten; 
- het succes van de Kanteling; 
Stuur daarbij niet alleen op cijfers, maar ook op het verhaal achter de cijfers, zoals het college dat in het 
beleidsplan 2012-2015 ook stelt.  
  
3 Betrek cliënteninbreng meer transparant bij beleid en uitvoering Wmo 
Vraag als raad om meer transparantie inzake de cliënt participatie bij de totstandkoming van beleid en uitvoering. 
Hiermee krijgt de raad meer inzicht op de mate van invloed van de cliënt op de beleidsontwikkeling en uitvoering 
en zal de kwaliteit, informatieondersteuning en klachtenregeling etc. meer worden geborgd in de beleidscyclus 
van de Wmo. De raad kan zo de zelfredzaamheid en participatie vanuit de cliënt meer centraal stellen bij de 
Wmo. 
 
4 Vraag om voortgangsbericht(en) inzake het arrangement voor collectieve voorzieningen  
De gemeente geeft aan momenteel te werken aan het arrangement voor collectieve voorzieningen. Dit 
arrangement is belangrijk voor het realiseren van de doelstellingen van de Kanteling. Vraag om een 
terugkoppeling aan het einde van het kalenderjaar 2013 – of eerder indien mogelijk - over de realisatie van het 
arrangement voor collectieve voorzieningen. 
aanbeveling niet overgenomen door de gemeenteraad 
 
 
Aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan het college 
5 Draag het college op expliciet aan te geven hoe de beoogde (maatschappelijke ) doelen worden gerealiseerd  



 

Geef als college meer invulling aan het benoemen van activiteiten en  indicatoren voor het bereiken de 
vastgestelde beoogde doelen. Zoek samen met de raad naar mogelijkheden om bij cliënten het rendement van 
activiteiten gericht te volgen en die te koppelen aan het realiseren van beoogde beleids- en maatschappelijke 
doelen. Stel daarbij ook in gezamenlijkheid vast, hoe en wanneer hierover gerapporteerd zal gaan worden.   
 
Suggestie voor indicator participatie: stel (voor een steekproef van cliënten) bij aanvang van het traject vragen 
over de participatie van cliënten, zoals: hoe vaak gaat u per week naar de supermarkt? Hoe vaak bezoekt u 
familie en kennissen, etc. Stel periodiek deze vragen na het bepalen en uitvoeren van het arrangement .  
 
Suggestie voor indicator kanteling: hoeveel collectieve voorzieningen worden verstrekt en hoeveel individuele 
voorzieningen? 
 
6 Draag het college op de regierol naar externe partners professioneler in te vullen 
Maak als college heldere afspraken en leg die vast in overeenkomsten met externe partijen over prestaties en de 
verantwoording daarover. Hiermee krijgt de gemeente meer grip op de geleverde prestaties en de bijdrage van 
externen aan de realisatie van beleids- en maatschappelijke doelen. Het tussentijds monitoren van prestaties en 
effectiviteit moet daarvan een onderdeel worden. Stel in regulier overleg met externe aanbieders het voldoen aan 
kwaliteitscriteria aan de orde en informeer cliënten hierover.  
 
7 Draag het college op expliciet aan te geven hoe de financiële doelmatigheid wordt gerealiseerd 
Geef als college meer en controleerbaar inzicht in de financiële doelmatigheid van de prestatievelden van de 
Wmo. Bij de begroting en rekening is het mogelijk om per prestatieveld met behulp van concrete indicatoren de 
raad inzicht te geven in de ontwikkelingen van kosten versus baten.  
 
Raadsbehandeling van het rapport 
De resultaten van dit onderzoek zijn op 28 oktober 2013 door de rekenkamercommissie toegelicht tijdens het 
RondeTafelGeprek. De gemeenteraad heeft op 11 november over het rapport gedebatteerd. Door de fracties van 
het CDA, de VVD, de Politieke Unie en de ChristenUnie-SGP is een amendement ingediend met als strekking om 
de aanbevelingen 2,3,5,6 en 7 van het rapport over te nemen, met de volgende aantekeningen: 

1) In de nieuw te vormen participatieraad een vertegenwoordiging op te nemen van cliënten, mantelzorgers 
en vrijwilligers; 

2) Effecten van beleid ook terug te laten komen in de wijkgerichte benadering; 
3) Bij verantwoording organisaties te handelen op basis van vertrouwen en voorkomen dat bureaucratie 

toeneemt; 
4) Financiële verantwoording aanpassen aan de nieuwe situatie (decentralisaties) met als doel: de raad 

inzicht geven in kosten en baten van het sociale domein.  
Het amendement is met 23 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.  
 
Gepubliceerd in 2014 
 
Rapport Re-integratiebeleid en –uitvoering in Noordoostpolder- Ruimte voor verbetering, in een 
veranderende context’  
 
Aanleiding voor het onderzoek 
De afgelopen jaren zijn voor gemeenten turbulent geweest als het gaat om re-integratie en Werk & Inkomen. 
Duidelijk is dat gemeenten op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) verantwoordelijk zijn voor de re-
integratie van mensen met een bijstandsuitkering, mensen met een uitkering op grond van de Algemene 
nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden (nug’ers) die bij het UWV staan geregistreerd als werkloze 
werkzoekenden. Een gemeentetaak waarbij de gevolgen van de economische crisis duidelijk zichtbaar zijn. 
 
Lange tijd is echter onduidelijk geweest welke veranderingen (beleid en budget) er voor gemeenten in het vat 
zitten als het gaat om re-integratie en Werk & Inkomen. Hoewel de uitdagingen waarvoor zij staan onveranderd 
zijn. De Wet Werken naar Vermogen is door het vorige kabinet controversieel verklaard in juni 2012, terwijl veel 
gemeenten al bezig waren met de voorbereidingen. De Wet Werken naar Vermogen is vervangen door de 
Participatiewet, die in december 2013 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Uitgangspunt is dat de wet op 1 



 

januari 2015 in werking treedt. Vanaf die datum krijgen gemeenten extra verantwoordelijkheden ten aanzien van 
de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking.  

Deze ontwikkeling, in combinatie met de wens vanuit verschillende raadsfracties om meer zicht te krijgen op de 
uitvoering en effectiviteit van het re-integratiebeleid, was voor de Rekenkamercommissie Noordoostpolder 
aanleiding een onderzoek te starten naar de effectiviteit van het re-integratiebeleid in de gemeente 
Noordoostpolder.  
 

Doel en focus van het onderzoek  
De rekenkamercommissie had met dit onderzoek het volgende doel voor ogen: 
 
‘De gemeenteraad inzicht bieden in de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid waarmee invulling en 
uitvoering wordt gegeven aan re-integratiebeleid in Noordoostpolder.’ 
 
De onderzoeksperiode richt zich op de jaren 2009-2012. 
 
Bevindingen 
De rekenkamercommissie constateert dat de gemeente Noordoostpolder wat betreft re-integratie een aantal 
doelstellingen heeft geformuleerd voor de bestandsontwikkeling en financiën. In 2013 zijn ook beter 
gespecificeerde kwantitatieve doelstellingen opgesteld met betrekking tot inzet en resultaten van de verschillende 
re-integratie-instrumenten. De gemeente heeft daarnaast een heldere visie op de toekomst beschreven als het 
gaat om re-integratie. Tot 2013 werden geen doelstellingen benoemd voor de effectiviteit van de verschillende re-
integratie-instrumenten.  
Uit de benchmark blijkt dat de gemeente Noordoostpolder het in 2012 beter doet dan vergelijkbare gemeenten. 
Met name op instroombeperking is in 2012 winst geboekt ten opzichte van andere gemeenten. Hierdoor is de 
prestatie met betrekking tot de ontwikkeling van het bijstandsvolume in 2012 verbeterd. De gemeente 
Noordoostpolder stuurt echter nauwelijks op de resultaten van het re-integratiebeleid. Resultaten van interne re-
integratietrajecten worden niet gemonitord en van extern uitgezette trajecten worden deze nauwelijks gemonitord. 
Door het ontbreken van resultaatinformatie is het niet mogelijk gebleken om middels dit onderzoek de effectiviteit 
van de verschillende re-integratieinstrumenten vast te stellen. Resultaatafspraken werden tijdens de 
onderzoeksperiode voor zowel interne als externe trajecten veelal gemaakt op het individuele niveau van de 
klant. Ook vinden geen periodieke evaluaties plaats van het re-integratiebeleid op basis waarvan het beleid 
bijgesteld kan worden. 
 
Aanbevelingen van de rekenkamercommissie 
 
Met betrekking tot sturing op resultaten: 
/ Maak afspraken met Concern voor Werk en de andere uitvoerders van re-integratietrajecten over het 

uitstroompercentage dat zij moeten realiseren. 
/ Formuleer jaarlijks doelstellingen over de preventiequote, de aantallen en uitstroompercentages van Poort- en 

Supportklanten (na drie en negen maanden) en de uitstroompercentages van de andere instrumenten die 
ingezet worden. Relateer deze doelstellingen aan de doelstellingen voor de instroom in de Wwb, de uitstroom 
uit de Wwb en de ontwikkeling van het bijstandsvolume. 

/ Zorg voor managementinformatie, elk kwartaal, met een actuele stand van zaken van de (uitstroom)resultaten 
van alle interne en externe instrumenten.  

/ Evalueer jaarlijks het re-integratiebeleid. Stel voor elk instrument vast welke bijdrage het levert aan de 
uitstroom, aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en wat het kost. Maak vervolgens een 
selectie van de instrumenten die het meeste bijdragen aan de uitstroom naar werk. Betrek in deze evaluatie 
niet alleen de trajecten van private en publieke externe partners, maar ook de begeleiding en ondersteuning 
die de klantmanagers uitvoeren.   

/ Deel de resultaten van deze jaarlijkse evaluatie met de raad. 
 

Met betrekking tot gedifferentieerde re-integratie 
/ Overweeg om het Work-Firsttraject te laten vervallen of op een andere plek in het werkproces te positioneren. 

Het ligt meer voor de hand om meteen na de vier weken zoektijd de indeling in Poort- en Supportklanten te 



 

maken, om met name voor de Poortklanten zo snel mogelijk gerichte dienstverlening in te kunnen zetten om 
hen aan het werk te krijgen. Voor een deel van de Poortklanten werkt het Work-Firsttraject nu mogelijk 
contraproductief. 

 
Met betrekking tot voorbereiding op de Participatiewet 
/ Start gesprekken met de andere gemeenten in Flevoland over een regionale werkgeversbenadering en 

samenwerking op het terrein van re-integratie. Zo kan overwogen worden om de re-integratie van de nieuwe 
doelgroep jonggehandicapten en specialistische dienstverlening aan specifieke klantgroepen uit de 
Supportgroep, gezien de benodigde expertise, op regionaal niveau uit te voeren. 

/ Voer een inhoudelijke verkenning uit van de nieuwe doelgroepen die ontstaan door de decentralisaties. Om 
welke aantallen gaat het? Welke subgroepen zijn er te onderscheiden? Welke re-integratie-instrumenten zet 
UWV nu in voor deze klantgroepen? 

 
Raadsbehandeling van het rapport 
De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft de aanbevelingen van de rekenkamercommissie overgenomen 
tijdens de raadsvergadering van woensdag 19 februari 2014. Bij de raadsbehandeling van het rapport heeft de 
gemeenteraad een amendement en een motie aangenomen. 
 
Het besluit dat de gemeenteraad met het amendement heeft genomen luidt als volgt: 
“Voorgenomen besluit 
1 Kennis nemen van het rapport. 
2 De conclusies van het rapport onderschrijven en de gedane aanbevelingen overnemen 
3 De betrokkenheid van de raad bij beleidsontwikkeling te vergroten door: 

1. Als raad maandelijkse bijeenkomsten Participatiebeleid te organiseren op basis van een 
stappenplan dat het proces van beleidsontwikkeling, besluitvorming, beleidsuitvoering en –
evaluatie inzichtelijk maakt, naar behoefte van de werkgroep/raadscommissie aangevuld met 
inschakeling van externe expertise op complexe onderdelen van de Decentralisaties, zodat de 
raad op de juiste tijd en wijze haar eigen rol op een goede manier vorm en inhoud kan geven; 
2. als raad in overleg met college de agenda te bepalen die voorziet in bijdragen van het 
college wat betreft: stand van zaken ontwikkeling Participatiebeleid en handvatten voor de raad 
voor het leveren van input voorafgaand aan beleidskeuzes; daarvoor is het nodig zo spoedig 
mogelijk een langetermijnagenda op te stellen.” 

Het amendement is zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
 
Het besluit dat de gemeenteraad met de motie heeft genomen luidt als volgt: 
“Draagt het college op 
1 Voor 1 juni inzichtelijk te maken hoe de effectiviteit van de reïntegratieprojecten voldoende gemeten gaat 

worden door bijvoorbeeld over te gaan tot registratie van specifieke cliënt(volg)data die inzicht moet geven in 
de effectiviteit van de de reïntegratieprojecten om prestaties te kunnen meten; 

2 de raad hierover halfjaarlijks een actuele tussenrapportage te geven met daarbij de effectiviteit van de van de 
reïntegratietrajecten.” 

De motie is overgenomen door het college en daarom niet in stemming gebracht. 
 
 
Te publiceren in 2014 
 
Onderzoek naar de HVC 
De rekenkamercommissies van een groot aantal gemeenten die participeren in de Huisvuilcentrale (HVC) 
hebben besloten een gemeenschappelijk onderzoek uit te voeren.  
 
Aanleiding voor het onderzoek 
In de loop van 2012 is de financiële situatie van de HVC en de participatie van gemeenten in de HVC in de 
schijnwerpers komen te staan. De financiële situatie van de HVC en de door gemeenten afgegeven 
garantiestellingen van vele honderden miljoenen hebben de kaderstellende en controlerende taak van de raad en 
de mogelijkheden daartoe zeer actueel gemaakt.  



 

De participatie in de HVC is één van de vele regelingen en samenwerkingsvormen waarmee de gemeentelijke 
overheid haar taken uitoefent. 
 
Doel en focus van het onderzoek 
Het onderzoek is in het bijzonder gericht op de relatie tussen gemeenten/aandeelhouders en de HVC en tussen 
de gemeente Noordoostpolder en de HVC.  Het onderzoek is bedoeld om de gemeenteraad van Noordoostpolder 
te ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende taak. 
 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de verhouding tussen gemeenten en de HVC ten aanzien 
van structuren en relaties, gemeentelijke taken en commerciële activiteiten, besluitvorming, risico’s, 
risicobeheersing en verantwoording. 
Aan de hand van de verkregen inzichten zullen conclusies worden getrokken en zal aan de gemeenteraad 
concrete aanbevelingen worden gedaan. 
 
Raadsbehandeling van het rapport 
De resultaten van dit onderzoek worden medio 2014 aan de gemeenteraad van Noordoostpolder gepresenteerd.  
 
 
Overige werkzaamheden van de commissie 
 
Lidmaatschap NVRR 
De rekenkamercommissie Noordoostpolder is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging  voor Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies (NVRR).  
 
 
Aansluiting Kring Oost 
De kring heeft tot doel om onderling kennis, ervaring en informatie uit te wisselen, waardoor de deskundigheid 
van elk lid bevorderd wordt. Jaarlijks wordt in het voorjaar en het najaar, op één van de rekenkamerlocaties, een 
bijeenkomst georganiseerd met een specifiek thema. Tevens wordt getracht van tijd tot tijd een onderzoek uit te 
voeren waaraan zoveel mogelijk rekenkamercommissies deelnemen. 
 
Financiële verantwoording 
 
Tabel 1: budget voor 2013 

 Budget voor 2013  

Totaal €72.523,00  

 

Tabel 2: specificatie budget voor 2013  

 Budget Besteed 

Onderzoeksbudget €48.000,00  €48.914,00 

Presentiegelden €7.000,00 €4.330,00 

Reis- en verblijfskosten €3.000,00 €1.503,00 

Ambtelijk secretaris €12.240,00 €12.240,00 

Overige kosten €2.283,00 €2.172,00  

Totaal €72.523,00 €69.159,00 

 

 
 
  



 

 
Onderzoeksplan 2014  

 
 
Samenstelling rekenkamercommissie 
 
In 2014 zal de samenstelling van de rekenkamercommissie als het gaat om de interne leden wijzigen door de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.  
 
Onderzoeken in 2014 
 
De rekenkamercommissie publiceerde in januari 2014 het rapport ‘Re-integratiebeleid en –uitvoering in 
Noordoostpolder- Ruimte voor verbetering, in een veranderende context’. De resultaten van het onderzoek naar 
de HVC worden medio 2014 gepresenteerd. 
 
De rekenkamercommissie kiest in het voorjaar van 2014 het onderzoeksonderwerp voor dit jaar. De commissie 
heeft er bewust voor gekozen de onderzoeksagenda voor 2014 pas vast te stellen na de kennismaking met de 
nieuwe gemeenteraad.  
  
Bij de totstandkoming van de onderzoeksagenda 2014 zal de commissie zich heroriënteren op de werkwijze van 
de commissie, en de vorm en frequentie waarin rapportages aan de raad worden aangeboden. Directe aanleiding 
hiervoor is de bezuiniging van zo’n €25.000 euro op de rekenkamercommissie waartoe de gemeenteraad in juni 
2013 heeft besloten.  
 
Financiële verantwoording 
 

Tabel 3: budget voor 2014 

 Budget voor 2014 

Totaal €46.840,00   

 

Tabel 4: specificatie budget voor 2014  

 Budget 

Onderzoeksbudget € 25.317,00 

Ambtelijk secretaris/onderzoeker € 12.240,00 

Presentiegelden € 5.000,00 

Reis- en verblijfskosten € 2.000,00 

Overige kosten € 2.283,00 

Totaal €46.840,00  

 
Overige werkzaamheden in 2014 
 
Naast de onderzoeken zal de rekenkamercommissie in 2014 de volgende werkzaamheden/activiteiten verrichten: 

- Overleg met het presidium (indien daartoe aanleiding is); 
- Jaarlijks rondje langs de fracties; 

De rekenkamercommissie heeft in 2013 bij de raad aangegeven om in december niet het jaarlijkse 
rondje langs de fracties te maken om suggesties voor het onderzoeksprogramma van komend jaar te 
inventariseren. Reden daarvoor is dat de rekenkamercommissie de onderzoeksonderwerpen voor 2014 
graag met de fracties in de nieuwe raad wil bespreken. De rekenkamercommissie zal dan ook in het 
voorjaar van 2014 een rondje langs de fracties in de nieuwe raad maken in het kader van kennismaking 
en inventarisatie van onderzoeksonderwerpen voor het jaar 2014.  

- Bestuurlijk overleg met de burgemeester en gemeentesecretaris (indien daartoe aanleiding is); 



 

- Deelname aan het Auditcommmissie; 
- Bijwonen bijeenkomsten Kring Oost NVRR (circa 4x per jaar); 
- Incidenteel bijwonen expertise-bijeenkomsten rekenkamers. 


