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1. Jaarverslag 2018 

 

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 voorlig-

gende jaarverslag, waarin de werkzaamheden, resultaten, contacten en kosten van de 

rekenkamercommissie uiteengezet worden.  

  

1.2 Vergaderingen 

In 2018 kwamen de leden 10 maal bijeen en naast die reguliere vergaderingen hebben 

de leden ook zevenmaal in een ander gremium (b.v. met de gemeenteraad, een startbij-

eenkomst voor een onderzoek of met Flevolandse rekenkamercommissies) overleg ge-

voerd.  

 

1.2 Samenstelling rekenkamercommissie 

De leden van de rekenkamercommissie in 2018 zijn: 

 

Externe leden Interne leden 

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

december 2018 daarna lid 

Mw. S.J. (Sandra) Schrijver vanaf mei 18 mei 

Mw. E. (Esther) Fogl – lid & secretaris Dhr. L.H.M. (Berthoo) Lammers vanaf 18 mei 

Dhr. J.W.A. (Joris) van Enst – voorzitter 

vanaf december 2018 

Dhr. T.J. (Tobias) van Dijk vanaf 18 mei 

 

Dhr. G.J. (Geert Pieter) Vermeulen heeft begin 2018 zijn ontslag genomen van de com-

missie. De leden Geert-Jan Put en mevrouw Esther Fogl zijn beide gevraagd om hun ter-

mijn een jaar te verlengen, om de nieuwe leden in te werken.  

 

De heer Joris van Enst is per december de nieuwe voorzitter. De raadsleden Mw. S. (Sa-

cha) Werkman, Mw E. (Ellen) van Elk en Dhr. G.P.F. (Gaston) Vilé zijn tot de gemeente-

raadsverkiezing van maart 2018 lid geweest van de commissie. Na de verkiezingen zijn 

de bovenstaande raadsleden vanaf 18 mei toegetreden tot de commissie. 

 

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

kamercommissie. 

 

1.3 Onderzoeken in 2018 

1.3.1 Afgeronde onderzoeken 

In het jaar 2018 heeft de rekenkamercommissie Noordoostpolder twee onderzoeken af-

gerond, waarvan een groot regulier onderzoek en een quickscan. De onderwerpen van 

deze onderzoeken zijn; 

1. Grote projecten (RTG 8 januari 2018, groot onderzoek); 

2. Integriteit (commissie 22 mei 2018, quick scan onderzoek). 

Hierna wordt kort op de onderzoeken ingegaan. 

 

1. Onderzoek grote projecten 
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Meerdere fracties hebben het onderwerp grote projecten en de rol van de raad aange-

reikt. Hierbij zijn ook suggesties gedaan voor te onderzoeken casussen (Windmolenpark, 

Marknesserbrug, Bosbadhal en Wellerwaard). De rekenkamercommissie heeft deze aan-

gedragen onderwerpen gebundeld in een onderzoek naar de proceskwaliteit en de ver-

antwoordelijkheid van de raad en het college bij grote projecten. De doelstelling van het 

onderzoek is: ” Inzicht geven in de mate van effectieve en efficiënte besluitvorming, stu-

ring op en verantwoording over grote projecten”.  

 

Raadsbehandeling van het rapport 

De resultaten van dit onderzoek zijn op 8 januari 2018 in de RTG gepresenteerd. De 

aanbevelingen zijn door de raad op 19 februari overgenomen. 

 

2. Quick scan Integriteit 

Voor dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie de volgende hoofdvraag geformu-

leerd: “Hoe is het gesteld met het integriteitsbeleid van de gemeente Noordoostpolder?”. 

 

Raadsbehandeling van het rapport 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn op 22 mei in de commissie gepresenteerd. In de 

raadsvergadering van 4 juni zijn de aanbevelingen overgenomen. 

 

1.3.2  Lopende onderzoeken 

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen heeft de rekenkamercommissie als proef het 

burgerpanel van de gemeente Noordoostpolder gevraagd om onderwerpen. De rekenka-

mercommissie is zeer verheugd met de vele bruikbare suggesties vanuit het burgerpanel. 

Jeugdzorg is meest genoemd door het panel en omdat het onderwerp zich goed leent 

voor een groot rekenkameronderzoek heeft de commissie dit onderwerp nog voor de zo-

mer opgepakt. Het rapport zal 18 maart 2019 in de commissie worden besproken en 1 

april 2019 in de raad. 

  

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 onderzoekprogram-

ma’s voor 2018 uit te wisselen. Dit om eventuele krachten te  

bundelen bij onderzoeken die bij verschillende rekenkamer- 

commissies in Flevoland plaatsvinden. 

 

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Elk rekenkamercommissie – zowel die van de gemeenten als die van provincies en wa-

terschappen – moet kunnen aantonen dat zij zich aan de AVG houden die vanaf 25 mei 

van kracht is. Doel is dat de privacybescherming voor alle personen van wie een reken-

kamercommissie gegevens verwerkt, daardoor wordt verbeterd. Het gaat bijvoorbeeld 

niet alleen om gegevens van burgers die zij in het kader van onderzoek verzamelen, 

maar ook om gegevens van ambtenaren, raadsleden of geraadpleegde experts. Ook als 

onderzoek wordt uitbesteedt, blijft de rekenkamer verantwoordelijk. De rekenkamer-
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commissie heeft conform de AVG een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld 

en een concept verwerkingsregister opgesteld, dat begin 2019 definitief zal worden vast-

gesteld.   

 

Sollicitatiegesprekken  

In juni en september heeft de rekenkamercommissie sollicitatiegesprekken gevoerd voor 

de openstaande vacature. De heer Joris van Enst is geselecteerd en per december be-

noemd als voorzitter.  

 

2. Financiële verantwoording 

 

Tabel 1: specificatie budget voor 2018 

 

 Budget Besteed 

Onderzoeksbudget €  26.320 €  26.647 

Presentiegelden €    6.000 €    4.504 

Reis- en verblijfskosten €    2.000 €    1.216 

Ambtelijk secretaris €  12.500 €  12.218 

Representatiekosten €    1.000 €       482 

Overige kosten €       800 €       180 

Totaal € 48.620 € 45.247 

 

Het positieve resultaat in 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door minder vergaderin-

gen. In de periode maart tot en met medio mei hebben vanwege de verkiezingen geen 

vergaderingen plaatsgevonden, omdat de interne leden nog niet waren benoemd.  
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3. Onderzoeksplan 2019 

 

 

3.1 Onderzoeken in 2019 

 

De rekenkamercommissie gaat het lopende onderzoek Jeugdzorg paragraaf 1.3.2 afron-

den.  

 

Input onderwerpen voor onderzoek 2019 

De rekenkamercommissie heeft op 26 november een bezoek gebracht aan alle fracties 

van de Noordoostpolder. De rekenkamercommissie heeft uit alle suggesties twee onder-

zoeken gekozen, dit zijn Passend Organiseren en de energietransitie. Tevens is de com-

missie benaderd door de Randstedelijke rekenkamer om te participeren in een onderzoek 

naar complexe opgaven, voor het project de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevo-

land. De rekenkamercommissie overweegt dit verzoek in de loop van 2019 op basis van 

nadere informatie. De commissie kan vanaf 2019 twee grote onderzoeken uitvoeren 

vanwege de budgetverhoging, zie paragraaf 3.3. 

 

3.2 Overige werkzaamheden in 2018 

 

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

dagen en het uitwisselen van kennis en ervaring in diverse gremia, werkt de rekenka-

mercommissie continu aan haar deskundigheidsbevordering. De rekenkamercommissie 

zal de actualiteit volgen omtrent velerlei onderwerpen door het kennisnemen van reken-

kameronderzoeken van andere gemeenten, van toepassing zijnde literatuur en bericht-

geving in de media.  

Naast de onderzoeken zal de rekenkamercommissie in 2019 de volgende werkzaamhe-

den/activiteiten verrichten om haar deskundigheid te bevorderen: 

- Deelname aan de auditcommmissie; 

- Bijwonen bijeenkomsten NVRR; 

- Incidenteel bijwonen expertise-bijeenkomsten rekenkamers en het gezamenlijke 

overleg Flevolandse rekenkamercommissies. 

 

3.3 Financiële verantwoording 

 

Tabel 2: specificatie budget voor 2019  

 Budget 

Onderzoeksbudget €  51.795 

Ambtelijk secretaris/  

onderzoeker 

€  12.800 

Presentiegelden €    6.145 

Reis- en verblijfskosten €    2.050 

Representatie €  1.025 

Overige kosten €       820 

Totaal € 74.635,00 
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De rekenkamercommissie is verheugd dat de gemeenteraad vanaf begroting 2019 het 

budget voor de rekenkamercommissie structureel heeft verhoogd.  


