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1. Jaarverslag 2019 
 

1.1 Inleiding 

De rekenkamercommissie legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad 
over haar taakuitoefening (Reglement van Orde, artikel 10). Dat gebeurt via het 

nu voorliggende jaarverslag, waarin de werkzaamheden, resultaten, contacten 
en kosten van de rekenkamercommissie uiteengezet worden.  

  

1.2 Vergaderingen 

In 2019 kwamen de leden 12 maal bijeen en naast die reguliere vergaderingen 

hebben de leden ook 10 bijeenkomsten in een ander gremium (b.v. met de ge-

meenteraad, een startbijeenkomst voor een onderzoek of met Flevolandse re-

kenkamercommissies) bijgewoond.  

 

1.2 Samenstelling rekenkamercommissie 

De leden van de rekenkamercommissie in 2019 zijn: 

 

Externe leden Interne leden 

Dhr. G.J. (Geert-Jan) Put – lid Mw. S. (Sandra) Schrijver  

Mw. E. (Esther) Fogl – lid & secretaris Dhr. B. (Berthoo) Lammers is medio 2019 
gestopt en vervolgens is Mw. S. (Sacha) 

Werkman lid geworden 

Dhr. J. (Joris) van Enst – voorzitter  Dhr. T. (Tobias) van Dijk  

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

rekenkamercommissie. In december 2019 is de heer H. van der Meulen benoemd 
als nieuw extern lid. Hij vervangt de heer Put, omdat de termijn van de heer Put 
na 11 jaar is verstreken. 

 

1.3 Onderzoeken in 2019 

1.3.1 Afgeronde onderzoeken 

In 2019 heeft de rekenkamercommissie Noordoostpolder het onderzoek Jeugd-
zorg afgerond, dit is een groot regulier. Hierna wordt kort op het onderzoek in-

gegaan. 
 
Jeugdzorg 

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen heeft de rekenkamercommissie als 
proef het burgerpanel van de gemeente Noordoostpolder gevraagd om onder-

werpen. De rekenkamercommissie is zeer verheugd met de vele bruikbare sug-
gesties vanuit het burgerpanel. Jeugdzorg is het meest genoemd door het panel 
en omdat het onderwerp zich goed leent voor een groot rekenkameronderzoek 
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heeft de commissie dit onderwerp opgepakt. De rekenkamercommissie heeft vijf 
aanbevelingen opgesteld.  

 
Aanbevelingen ter verbetering van de informatiepositie en beheersmaatregelen 
van de gemeente:  

1. Ontwikkel concrete instrumenten en maatregelen om zicht te krijgen op de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de jeugdzorg. Te denken valt aan 

afspraken met jeugdzorgaanbieders over wachttijden, wachtlijsten en het 
rapporteren over de effectiviteit en duurzaamheid van de geboden onder-
steuning. Vertaal dit in de inkoopafspraken met aanbieders bij alle nieuw 

af te sluiten contracten. Deze aanbeveling richt zich op het college.  
2. Ontwikkel maatregelen om de kosten van de jeugdzorg te beheersen. Dat 

vraagt om aanpassingen in de organisatie van de jeugdzorg. Concreet be-
tekent dat de gemeente zich moet richten op maatregelen gericht op de 

inkoop, de toegang tot de jeugdzorg en het gebruik van voorliggende 
voorzieningen. Onderbouw per maatregel in welke mate en op welke wijze 
deze zal leiden tot meer kostenbeheersing en effectiviteit. Bijvoorbeeld 

door inzichtelijk te maken op welke wijze en in welke mate de herijking 
van het sociaal team of een ander inkoopmodel van jeugdhulp zal leiden 

tot kostenbeheersing. Leg deze maatregelen ter besluitvorming voor aan 
de raad en informeer de raad elk kwartaal over de effectiviteit van elk van 
de maatregelen. Deze aanbeveling richt zich op het college.  

 
Aanbevelingen ter verbetering van de sturingsmogelijkheden van de raad:  

3. Eis als raad kwantitatief zicht op het doelbereik en de effecten van jeugd-
hulp voorzien van meerjarige trendinformatie en uiteraard verklaringen en 
duiding. Dit vraagt, zo verwacht de rekenkamercommissie op basis van de 

beschikbaar gekomen informatie tijdens dit onderzoek, een betere in-
richting van de informatiehuishouding van de gemeente. Vraag het college 

om een nulmeting voor de jeugdzorg die daarna elk kwartaal wordt aan-
gevuld. Hierdoor ontstaat ook de gewenste trendinformatie die inzicht 
biedt in de effectiviteit en doelmatigheid van het jeugdzorgbeleid. Deze 

aanbeveling richt zich op de raad.  
4. Bespreek elk kwartaal de cijfers van de jeugdzorg en vraag het college om 

maatregelen die het doelbereik vergroten. Deze aanbeveling richt zich op 
de raad.  

5. Herijk de doelstellingen en voorzie deze van bijpassende indicatoren die 

ook terugkomen in de nulmeting. Deze aanbeveling richt zich op de raad.   
 

Raadsbehandeling van het rapport 
De rekenkamercommissie heeft op 18 maart 2019 in de commissie Woonomge-
ving en Samenleving een toelichting op het rapport gegeven. De aanbevelingen 

zijn door de raad op 1 april overgenomen. 
 

 

1.3.2  Lopende onderzoek Passend organiseren 

De rekenkamercommissie van de gemeente Noordoostpolder heeft onderzoek 

laten doen naar Passend organiseren - een andere manier van werken door de 

gemeente - en de rol van de gemeenteraad daarbij. Het onderzoek is uitgevoerd 

door BMC. Hoewel de RKC zijn onderzoeksagenda zelf bepaalt, hebben wij ons 

hierbij laten leiden door herhaalde verzoeken uit de raad om een verdiepend on-
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derzoek te doen naar de rol van de gemeenteraad bij Passend organiseren en de 

gevolgen hiervan voor haar functioneren. 

 

De door de rekenkamercommissie geformuleerde vragen richten zich op de rolin-

vulling door de raad en het samenspel van de raad met het college bij passend 

organiseren. Het rapport zal in april 2020 worden gepubliceerd.  

  

1.4 Overige werkzaamheden van de commissie 

Lidmaatschap NVRR  

De rekenkamercommissie Noordoostpolder volgt actief landelijke  
ontwikkelingen om haar kennis en expertise te verbeteren. Hierbij maakt zij  

ook gebruik van ervaringen van andere rekenkamers/- commissies. Via de  
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissie (NVRR)  
heeft de commissie toegang tot deze informatie. Jaarlijks organiseert de NVRR 

een congres voor lokale rekenkamers. Ieder jaar is een afvaardiging van de  
rekenkamercommissie op het jaarcongres aanwezig. Ook aan de kring van de  

NVRR secretarissen & onderzoekers neemt de secretaris van de rekenkamer 
commissie deel zoveel mogelijk deel. 
 

Overleg Flevolandse rekenkamer(commissie)s 
De rekenkamercommissies uit Flevoland zijn bij elkaar gekomen om onderzoek-

programma’s voor 2019 uit te wisselen. Dit om eventuele krachten te  
bundelen bij onderzoeken die bij verschillende rekenkamer- 
commissies in Flevoland plaatsvinden. 

 
Sollicitatiegesprekken  

In november heeft de rekenkamercommissie sollicitatiegesprekken gevoerd voor 
de openstaande vacature van extern lid. De heer Henk van der Meulen is una-
niem geselecteerd en per december benoemd als extern lid.  

 

2. Financiële verantwoording 

 
Tabel 1: specificatie budget voor 2019 

 

 Budget Besteed Resultaat 

Onderzoeksbudget €  52.165 €    40.900 €    11.265 

Presentiegelden €    6.145 €      6.345 €         200  -/- 

Reis- en verblijfskosten €    2.050 €      1.880 €         170 

Ambtelijk secretaris €  12.800  €    12.800 €             0 

Representatiekosten €    1.025 €           48 €         977 

Overige kosten €       820 €       1.500 €         680  -/- 

Totaal € 75.005 €    63.473 €   11.532 
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In de bovenstaande tabel is de onderbesteding van het onderzoeksbudget toe te 

wijzen aan het lopende onderzoek naar Energietransitie en passend organiseren. 
Beide onderzoeken zijn niet afgerond in 2019. De budget representatiekosten is 
niet tot nauwelijks gebruikt. Door de openstaande vacature zijn meer adverten-

tiekosten gemaakt dan was voorzien en derhalve is een overschrijding op overige 
kosten. 
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3. Onderzoeksplan 2020 
 
 

3.1 Onderzoeken in 2020 

 
De rekenkamercommissie gaat het lopende onderzoek Passend organiseren pa-
ragraaf 1.3.2 afronden.  

 
Onderwerpen voor onderzoek 2020 
De rekenkamercommissie zal in het voorjaar alle fracties van de Noordoostpolder 
verzoeken om onderwerpen aan te leveren. De rekenkamercommissie zal vervol-

gens met de fracties in gesprek gaan om meer duiding bij de ingediende onder-
werpen te krijgen. In de loop van 2020 zal de commissie definitief uit alle sug-

gesties een onderzoek kiezen. Voor een tweede onderwerp start de rekenkamer-
commissie twee vooronderzoeken naar onderwerpen die nog op de groslijst 

stonden. Dit zijn dorpsvisies en het Werkbedrijf.  

 

3.2 Overige werkzaamheden in 2020 

 
Door het lidmaatschap van de NVRR, het bezoeken van diverse congressen, stu-

diemiddagen en het uitwisselen van kennis en ervaring in diverse gremia, werkt 
de rekenkamercommissie continu aan haar deskundigheidsbevordering. De re-
kenkamercommissie zal de actualiteit volgen omtrent velerlei onderwerpen door 

het kennisnemen van rekenkameronderzoeken van andere gemeenten, van toe-
passing zijnde literatuur en berichtgeving in de media.  

Naast de onderzoeken zal de rekenkamercommissie in 2019 de volgende werk-
zaamheden/activiteiten verrichten om haar deskundigheid te bevorderen: 

- Deelname aan de Auditcommmissie; 

- Bijwonen bijeenkomsten NVRR; 
- Incidenteel bijwonen expertise-bijeenkomsten rekenkamers en het geza-

menlijke overleg Flevolandse rekenkamercommissies. 
 
In januari gaat de rekenkamercommissie met een onafhankelijk deskundige 

sparren over de werkzaamheden van de commissie en bezien waar mogelijkhe-
den zijn voor verbetering. De NVRR biedt rekenkamers de mogelijkheid om zich 

te professionaliseren in de vorm van een coachingsgesprek.  
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3.3 Financiële budget  

 
 

Tabel 2: specificatie budget voor 2020  

 Budget 

Onderzoeksbudget €  52.895 

Ambtelijk secretaris/  

onderzoeker 

€  12.980 

Presentiegelden €    6.230 

Reis- en verblijfskosten €    2.075 

Representatie €    1.040 

Overige kosten €       830 

Totaal €  76.050 

 
 


