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Jaarverslag 2014 

 
Inleiding 
In het jaar 2014 heeft de rekenkamercommissie Noordoostpolder twee onderzoeken afgerond en 

is een start gemaakt met één onderzoek. De onderwerpen van deze onderzoeken zijn: 

 Re-integratie (gestart in 2013, afgerond in 2014); 

 HVC (gestart in 2013, afgerond in 2014); 

 Digitale dienstverlening (gestart in 2014, afronding in 2015). 

 

 

Samenstelling rekenkamercommissie 
De leden van de rekenkamercommissie per 31-12-2014 zijn: 

 

 

Externe leden Interne leden 

Dhr. G.J. (Geert-Jan) Put – voorzitter Mw. S. (Sacha) Werkman 

Mw. E. (Esther) Fogl Mw. E. (Ellen) van Elk 

Dhr. G.P. (Geert Pieter) Vermeulen Dhr. G.P.F. (Gaston) Vilé  

 

 

De rekenkamercommissie Noordoostpolder wordt ondersteund door een secretaris.  

Tot en met augustus 2014 betrof dit mw. B. (Barbara) Duvivier, vanaf september 2014 betrof dit 

dhr. A.P. (André) Maaskant. De secretaris is gedetacheerd voor 30 dagen per jaar (waar nodig 40 

dagen) vanuit het bureau Necker van Naem te Maarsbergen.  

 

In april 2014 heeft de rekenkamercommissie afscheid genomen van extern lid  

dhr. E.J.C. (Emco) Eissens en interne leden mw. M.T.B. (Maria) Droog-Smit en  

mw. S.J. (Sandra) Schrijver. Tijdens zijn vergadering van 8 mei 2014 heeft de gemeenteraad 

Noordoostpolder mw. S. (Sacha) Werkman, mw. E. (Ellen) van Elk en  

dhr. G.P.F. (Gaston) Vilé (her)benoemd tot interne leden van de rekenkamercommissie. Op 30 

juni 2014 heeft de gemeenteraad dhr. G.P. (Geert Pieter) Vermeulen tot extern lid van de 

rekenkamercommissie benoemd. In december 2014 heeft de rekenkamercommissie afscheid 

genomen van ambtelijk secretaris A.P. (André) Maaskant. Vanaf 1 januari 2015 zijn mw. M. 

(Marjan) Russchenberg benoemd als ambtelijk secretaris, mw. E. (Esther) Fogl benoemd als 

inhoudelijk secretaris en dhr. G.J. (Geert Pieter) Vermeulen als budgethouder. 

 

De griffier dhr. R.F. (Robert) Wassink verleent als adviseur ondersteuning aan de 

rekenkamercommissie. 

 
  



Gepubliceerd in 2014 
 

Rapport Re-integratiebeleid en –uitvoering in Noordoostpolder- Ruimte voor verbetering, 

in een veranderende context’ ‘ 
 

 

 
 
Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt dat  de gemeente doelstellingen heeft 

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.  

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.  

Het rapport is met de onderstaande link te lezen  en vanaf pagina 47 zijn de conclusies en 

aanbevelingen te lezen. 

In de media is er dit interview met de voorzitter geweest over het onderzoek. 

 

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; 

http://www.apple.com/nl
http://w/


 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 lange  

  termijnagenda 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 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. 

  



Onderzoek naar de HVC 
 

 
 

 

De rekenkamercommissie Noordoostpolder heeft samen met 17 andere rekenkamercommissie  

geparticipeerd een gemeenschappelijk onderzoek naar de Huisvuilcentrale (HVC). Het onderzoek 

is gericht op de relatie tussen gemeenten/aandeelhouders en de HVC. Daarnaast heeft de 

rekenkamercommissie Noordoostpolder een specifiek lokaal onderzoek laten uitvoeren naar de 

relatie tussen de gemeente Noordoostpolder en de HVC.  Het onderzoek geeft inzicht 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. 

Voor de conclusies en aanbevelingen van het gezamenlijke rapport treft u in deze link een filmpje 

aan 

 

De bevindingen uit het lokale rapport zijn: 

 

Bevindingen ten aanzien van de informatievoorziening 

De wijze waarop gemeente Noordoostpolder de informatievoorziening met betrekking tot het 

aandeelhouderschap in HVC heeft ingericht is zeer compleet: tijdig, bondig, overzichtelijk en in 

begrijpelijke en duidelijke termen. Dit betreft zowel de reguliere documenten zoals gemeentelijke 

begroting en jaarrekening, als memo’s die door het college vertrouwelijk met de raad gedeeld 

worden. Buiten de vaste kaders om wordt de raad op regelmatige wijze geïnformeerd door de 

wethouder in raads- en commissievergaderingen over actualiteiten. Er is echter geen sprake van 

een reguliere terugkoppeling op papier over de uitkomsten van in de AvA ingenomen standpunten 

(door gemeente Noordoostpolder). 

 

Bevindingen ten aanzien van de besluitvorming 

In het besturingsmodel staan gemeenteraden op afstand van het verzelfstandigde (overheid 

gedomineerde) bedrijf HVC. De directie (en RvC) van HVC beschikt over een groot aantal 

vrijheidsgraden ten aanzien van besluiten over (vervangings) investeringen, bedrijfsvoering en 

(zij het binnen kaders) de bedrijfsstrategie. 

 

Voor gemeente Noordoostpolder geldt dat het aandeelhouderschap direct bij de gemeente belegd 

is, waardoor de raad direct haar controlerende en toezichthoudende taak uitoefent op het 

aandeelhouderschap (vervuld door het college en vertegenwoordigd door de wethouder). De 

directe invloed van de raad op HVC zelf is beperkt, de raad staat in bestuurlijk 

 

Aanbevelingen van de rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie heeft vier kern-aanbevelingen gedaan: 

1. Raad en college: bepaal gezamenlijk of, en zo ja onder welke voorwaarden, uittreding van 

Noordoostpolder uit HVC een reëel scenario is. Betrek hierbij de reactie van het college van 

http://www.youtube.com/watch?v=akeq8A0RtaU&feature=youtu.be


B&W op de rapportages (zie aanbevelingen in gezamenlijke rapportage met betrekking tot 

strategie en koers). 

2. Raad en college: bepaal gezamenlijk op welke wijze de gemeente Noordoostpolder invulling 

geeft aan het aandeelhouderschap richting HVC. Betrek hierbij de reactie van het college van 

B&W op de rapportages (zie aanbevelingen in gezamenlijke rapportage met betrekking tot 

besluitvorming en bevoegdheidsverdeling, rolverdeling, beleid en risico, informatievoorziening, 

toezicht en interventie). 

3. Raad en college: bepaal gezamenlijk de rolverdeling tussen het college en de gemeenteraad 

van Noordoostpolder als het gaat om de HVC. Betrek hierbij de reactie van het college van B&W 

op de rapportages (zie aanbevelingen in lokale rapportage). 

4. College: zorg voor spoedige toekenning van het uitsluitend recht voor het verwerken van 

huishoudelijk afval aan HVC. 

 

  

 

  



Te publiceren in 2015 
 

Onderzoek digitale dienstverlening 

 
 

 
 

Aanleiding voor het onderzoek 

In mei 2013 onderstreep minister Plasterk met de ‘visiebrief digitale overheid 2017’ dat: 

 
Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het 

aanvragen van een vergunning, digitaal afhandelen.’ 

 
Op 10 juni 2013 heeft de gemeenteraad besloten het lidmaatschap van Dimpact per 1 januari 

2014 stop te zetten. De reden is dat Gemeente Noordoostpolder behoefte heeft aan meer eigen 

regie op de gekozen applicaties en functionaliteiten. De raad heeft daarbij een krediet 

beschikbaar gesteld voor de vervanging van het digitale loket, inclusief meldingen openbare 

ruimte, de productendienstencatalogus en het klantcontactsysteem. Het nieuwe digitale loket is 

sinds december 2013 operationeel en de dienstverlening via dit kanaal wordt stapsgewijs 

uitgebreid. De keuze voor dit onderwerp is mede ingegeven door de wens van verschillende 

raadsfracties om het aanbod en resultaat van digitale dienstverlening in de Noordoostpolder 

onder de loep te nemen. Dit gegeven, in combinatie met de hierboven beschreven 

ontwikkelingen, maakt dat een onderzoek naar digitale dienstverlening aansluit bij de 

doelstellingen van de rekenkamercommissie. 

 
Doel en focus van het onderzoek 

De Rekenkamercommissie formuleert de volgende doelstelling voor het onderzoek: 

 

1. De rekenkamercommissie wil de raad meegeven hoe effectief de digitale dienstverlening nu is 

en wat er nog moet gebeuren om in 2017 doelmatig en doeltreffend te zijn. 

2. De rekenkamercommissie wil de raad inzicht bieden in: 

/ De stand van zaken van digitale dienstverlening in Noordoostpolder; 

/ De producten en diensten die andere gemeenten bieden via het digitale kanaal, en de 

resultaten die daarmee worden gerealiseerd voor die gemeente en haar klanten. 

 



Raadsbehandeling van het rapport 

De resultaten van dit onderzoek worden medio 2015 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).  

 

WOB verzoek 
In september heeft de rekenkamercommissie evenals andere rekenkamercommissies een WOB 

verzoek ontvangen. In samenwerking met een aantal juristen van de gemeente heeft de 

rekenkamercommissie daar zo doelmatig mogelijk gehoor aangegeven. 

 

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. 

 

De rekenkamercommissie gaat de ontwikkelingen bij “context gedreven werken” volgen. 

 

 

  



Financiële verantwoording 

 
Tabel 1: budget voor 2014 

 Budget voor 2014 

Totaal € 0€ 46.840,00 

 

 
 

Tabel 2: specificatie budget voor 2014 

  Budget Bested 

Onderzoeksbudget € 25.317,00 € 22.485,00 

Presentiegelden €   5.000,00 €   2.962,00 

Reis- en verblijfskosten €   2.000,00 €      759,00 

Ambtelijk secretaris € 12.240,00 €   9.157,00 

Overige kosten €   2.283,00 €   1.384,00 

Totaal € 46.840,00 € 36.747,00 

 
 
 

In juni 2013 heeft de gemeenteraad besloten tot een structurele bezuiniging op het budget van 

de commissie vanaf 2014 met € 25.000 euro. De rekenkamercommissie heeft zich in 2014 

geheroriënteerd op de werkwijze van de commissie om binnen het nieuwe budget te blijven 

zonder verlies aan kwaliteit van onderzoek. De verklaring voor het overschot zit voornamelijk in 

het feit dat de commissie de nieuwe werkwijze moest gaan ontwikkelen en minder is gaan 

vergaderen. 

 

 
 

  



Onderzoeksplan 2015 

 
 

 
Onderzoeken in 2015 
De resultaten van het onderzoek naar digitale dienstverlening worden medio 2015 gepresenteerd. 

 

De rekenkamercommissie kiest in het voorjaar van 2015 het onderzoeksonderwerp voor 

dit jaar. De commissie heeft er bewust voor gekozen om de onderzoeksagenda voor 

2015 pas vast te stellen na inventarisatie van mogelijke onderzoeksonderwerpen bij de 

verschillende raadsfracties (‘Rondje Fracties’) op 9 maart. 

 

De rekenkamercommissie is voornemens om het Cultuurbedrijf in 2015 als onderzoek te 

starten. De rekenkamercommissie heeft als tweede onderwerp De Deel op de 

prioriteitenlijst staan, maar gezien het huidige budget van de rekenkamercommissie is 

maar ruimte voor één onderzoek per jaar. 

 
  

 

Financiële verantwoording 
 

Tabel 3: budget voor 2015 

 Budget voor 2015 

Totaal € 47.140,00 
 
 

Tabel 4: specificatie budget voor 2015  

 Budget 

Onderzoeksbudget €24.340,00 

Ambtelijk secretaris/onderzoeker €9.500,00 

Presentiegelden €8.320,00 

Reis- en verblijfskosten €4.200,00 

Overige kosten €780,00 

Totaal €47.140,00  

 
 
  



Overige werkzaamheden in 2015 

 
 
Naast de onderzoeken zal de rekenkamercommissie in 2015 de volgende 

werkzaamheden/activiteiten verrichten: 

 

 afronden WOB verzoek; 

 het herijken van de verordening van de rekenkamercommissie, werkwijze en reglement 

van orde van de rekenkamercommissie; 

 Overleg met het presidium (indien daartoe aanleiding is); 

 Jaarlijks rondje langs de fracties; 

De rekenkamercommissie wil de onderzoeksonderwerpen voor 2015 graag met de fracties 

in de gemeenteraad bespreken. De rekenkamercommissie heeft begin 2015 een rondje 

langs de fracties gemaakt in het kader van (nadere) kennismaking en inventarisatie van 

onderzoeksonderwerpen voor het jaar 2015. 

 Bestuurlijk overleg en (nadere) kennismaking college van burgemeester en wethouders; 

Inmiddels heeft de rekenkamercommissie op 13 januari 2015 een kennismakingsgesprek 

gehad met het college van B&W. De bespreekpunten van het overleg waren o.a. de 

werkwijze en ambities van de rekenkamercommissie gegeven het afgenomen budget. 

Vanuit het college is gesproken over het onderwerp “passend organiseren “ en de 

mogelijke impact op toekomstige rekenkameronderzoeken. 

 Deelname aan het Auditcommmissie; 

 Bijwonen bijeenkomsten Kring Oost NVRR (circa 4x per jaar); 

 Incidenteel bijwonen expertise-bijeenkomsten rekenkamers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bronvermelding: 
Foto’s: www.gbbo.nl, www.opzet.nl en www.concernvoorwerk.nl 
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