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Voorwoord  
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020 van de Rekenkamercommissie (Rkc) van de 
gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED). In het jaarverslag 2019 legt de Rkc 
verantwoording af over de onderzoeken en overige activiteiten die zij in 2019 uitvoerde. In het jaarplan 
2020 wordt vooruit gekeken naar onderzoeken en overige activiteiten die de Rkc voornemens is om in 
2020 uit te voeren.  

In 2019 heeft de Rkc de onderzoeken naar de doorwerking van aanbevelingen van een tweetal eerdere 
onderzoeken en het Doe mee onderzoek van de NVRR (inclusiebeleid conform VN Verdrag) uitgevoerd 
en aangeboden aan de drie gemeenteraden. Verder is zij aangevangen met het onderzoek financiële 
situatie en prognose Jeugdzorg. 

In 2020 zal de Rkc eerst het onderzoek financiële situatie en prognose Jeugdzorg afronden. Daarna zal 
zij, mede op basis van de voorkeuren van de presidia en de selectiecriteria voor onderzoek, een keuze 
maken voor een volgend onderzoek. De voorgestelde onderzoeksonderwerpen zijn als bijlage 1 in dit 
jaarplan opgenomen.  
 

 

De Rekenkamercommissie, 

Henk Wokke (voorzitter) 
Laurens van Ede 
Tijmen Siermann 
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1. Jaarverslag 2019 
 

1.1 Samenstelling rekenkamercommissie 
 
De Rekenkamercommissie (Rkc) van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) 
bestaat uit drie personen: een voorzitter en twee leden. Zij worden benoemd voor een periode gelijk 
aan de zittingstermijn van de gemeenteraad en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.1 De 
Rkc vindt het belangrijk de samenstelling van de commissie periodiek te wijzigen, maar wil ook de 
continuïteit waarborgen. Daarom streeft de commissie naar een getrapt aftredingsschema. In april 
2019 is Matthijs Bakker afgetreden en hij is vervangen door Laurens van Ede. Bij de selectieprocedure 
in mei 2019 hadden ook raadsleden uit de SED-gemeenten in de selectiecommissie zitting. 
 
In 2019 bestond de Rkc uit de volgende leden: 

▪ Henk Wokke (voorzitter sinds 28 januari 2016) 
▪ Matthijs Bakker (lid sinds 21 december 2017, afgetreden 18 april 2019) 
▪ Tijmen Siermann (lid sinds 1 juni 2018) 
▪ Laurens van Ede (lid sinds 26 september 2019). 

 
De Rkc wordt ondersteund door een secretaris/ onderzoeker die samen met de leden onderzoeken 
uitvoert en secretariële werkzaamheden verricht: 

▪ Geerten Kruis (22 december 2016 benoemd, op 1 december 2019 is Geerten gestopt wegens 
het accepteren van een fulltime baan in zijn woonplaats Amsterdam). 

 

1.2 Onderzoek 
 
In 2019 heeft de Rkc aandacht gegeven aan een viertal onderzoeken2: 

1) Afronding en presentatie Doelmatigheid afvalstoffenheffing; 
2) In 2019 heeft de Rkc een onderzoek gedaan naar de opvolging van een tweetal eerdere 

onderzoeken: Kwaliteit van raadsvoorstellen en Programmabegroting en kadernota; 
3) Verder heeft de Rkc een onderzoek laten uitvoeren door de NVRR naar het inclusiebeleid van 

de gemeenten: Het Doe mee-onderzoek VN-verdrag Handicap;  
4) De Rkc SED heeft, op basis van voorkeuren van de presidia, een aanvang gemaakt met het  

onderzoek naar de financiële situatie en prognose Jeugdzorg.  
In de onderstaande tabel zijn de data van aanvang, oplevering en de daaropvolgende raadsbesluiten 
weergegeven. Daarna wordt nader ingegaan op vraagstelling, conclusies, aanbevelingen en 
raadsbehandeling van de onderzoeken. 

 Doelmatigheid 
afvalstoffen-
heffing 

Opvolgings-
onderzoek 

Inclusiebeleid 
Doe mee 

Financiële situatie 
Jeugdzorg 

Onderzoeksopzet 2 februari 2018 26 maart 2019 6 mei 2019 21 oktober 2019 
Oplevermoment 26 november 

2018 
6 november 2019 27 november 2019 April 2020 

Raadsbesluit: 
- Stede Broec 
- Enkhuizen 
- Drechterland 

 
31 januari 2019 
29 januari 2019 
25 februari 2019 

 
19 december 2019 
16 januari 2020 
27 januari 2020 

In commissie 
14 januari 2020 
13 januari 2020 
13 januari 2020 

 
 

 
 

 
1 Zie artikel 3 van de Verordening rekenkamercommissie 2014 van de drie gemeenten.  
2 Hiermee heeft de Rkc voldaan aan het uitgangspunt uit haar onderzoeksprotocol  om jaarlijks twee onderzoeken te verrichten. 
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Doelmatigheid afvalstoffenheffing 
Het onderzoek naar de doelmatigheid afvalstoffenheffing is al in het jaarverslag 2018 beschreven.   
De Rkc heeft het rapport begin 2019 gepresenteerd tijdens een raadsinformatiebijeenkomst in 
Enkhuizen en in de RTG Drechterland en de commissie RBFZ in Stede Broec. De drie gemeenteraden 
hebben alle aanbevelingen uit het rapport overgenomen en bekrachtigd met een raadsbesluit. 
 
Op 29 november 2019 heeft de jury van de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & 
Rekenkamercommissies) de Goudvink 2019 voor dit onderzoek toegekend aan de Rkc SED (en ook aan 
Rkc Medemblik-Opmeer en Rkc Koggenland) voor het gezamenlijke rapport van deze drie 
rekenkamercommissies. De Goudvink (https://www.nvrr.nl/goudvink) is de prijs voor het beste 
rekenkamerproduct. De prijs en de bijbehorende oorkondes per rekenkamercommissie zijn uitgereikt 
in het Provinciehuis van de provincie Overijssel in Zwolle. Op 6 december heeft de RKC de raden van 
de SED gemeenten hierover geïnformeerd.  
 
Goudvink 2019 

  
 
Opvolgingsonderzoek  
Dit is een opvolgingsonderzoek geweest naar de opvolging van eerdere onderzoeken: Kwaliteit van 
raadsvoorstellen (uit 2016) en Programmabegroting en kadernota (uit 2017).  
Met dit onderzoek heeft de Rkc in beeld gebracht wat er met haar rapporten en specifiek haar 
aanbevelingen is gebeurd nadat deze aan de raden zijn aangeboden. Omdat onderzoek uiteindelijk pas 
bijdraagt aan de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid wanneer er sprake is van 
doorwerking, vindt de Rkc monitoring en rapportage daarover aan de gemeenteraad belangrijk. Ook 
binnen de presidia was er behoefte om beter zicht te krijgen op monitoring van aanbevelingen. 
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Hoofdvraag 
Op welke manier zijn de rapporten van de RKC behandeld, hoe is omgegaan met de aanbevelingen en 
hoe zijn de raden hierbij is betrokken?  
 
Conclusies en aanbevelingen 
De conclusies van dit opvolgingsonderzoek zijn: 

1) Bespreken en besluiten. De rapporten van de RKC worden goed besproken in de raad, er zijn 
bestuurlijke reacties opgesteld en via een raadsbesluit zijn de aanbevelingen bekrachtigd. 

2) Implementeren en effectueren. Van de aanbevelingen Kwaliteit van raadsvoorstellen is het 
merendeel van de aanbevelingen opgevolgd. Betrokkenen hebben aangegeven dat de 
kwaliteit van de raadsvoorstellen is toegenomen. De aanbevelingen van Programmabegroting 
en kadernota zijn opgevolgd in de herijking van de P&C cyclus. Nog nader uitgewerkt moeten 
worden de prestatie-indicatoren en het opknippen van het programma Samenleving (vindt 
plaats in 2020). Uit dit onderzoek blijkt dat de P&C cyclus van de drie gemeenten door het 
verwerken van de aanbevelingen wel is verbeterd.  

3) Informatie en sturing. Raadsleden hebben geen expliciet zicht op de opvolging van de 
aanbevelingen; de raad controleert dit niet actief. Wel is er na de onderzoeken met de raden 
gesproken over kwaliteit van raadsvoorstellen of college uitvoeringsprogramma’s. Op 
signaleringslijsten waarop toezeggingen door de raad worden geregistreerd, zijn niet de 
opvolgingsafspraken over aanbevelingen van de Rkc opgenomen.  

 
De belangrijkste verbeterpunten zijn: a) zorgdragen voor een standaardwerkwijze voor het uitzetten 
van de opvolging van Rkc aanbevelingen in de ambtelijke organisatie en b) expliciet informeren van de 
raden over de stand van zaken ten aanzien van de opvolging van Rkc aanbevelingen waarbij raadsleden 
de voortgang van aanbevelingen actief monitoren.  
 
Reactie college en raadsbehandeling 
In hun bestuurlijke reacties geven de drie colleges aan zich te kunnen vinden in de conclusies en graag 
lering trekken uit de verbeterpunten. Vooral het feit dat de RKC de uitvoering van beide rapporten 
heeft getoetst aan de hand van de aspecten ‘Bespreken en besluiten’ , ‘Implementeren en effectueren’ 
en ‘Informatie en sturing’ was voor de colleges zeer verhelderend. Het college van Drechterland voegt 
hieraan toe dat zij met de Rkc graag heldere afspraken maakt over de afhandeling van aanbevelingen. 
De Rkc heeft het rapport op 12 december 2019 in Stede Broec gepresenteerd in de Commissie RBFZ, 
en op 13 januari 2020 in de commissie BOFS/GG in Enkhuizen en in de RTG van Drechterland. De drie 
gemeenteraden hebben alle aanbevelingen van de Rkc overgenomen en bekrachtigd met een 
raadsbesluit. 
 
Onderzoek inclusiebeleid. Doe-mee onderzoek.  
De Rkc SED heeft meegedaan aan een gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse Vereniging van 
Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en het College voor de Rechten van de Mens. Dit 
doe-mee onderzoek kijkt naar het beleid van gemeenten ten aanzien van de toegankelijkheid van het 
sociaal domein voor mensen met een beperking. 
 
Hoofdvraag 
In hoeverre voldoen de gemeentelijke beleidsplannen aan de verplichtingen van het VN-verdrag 
handicap?  
 
Conclusies en aanbevelingen 

1) De SED-gemeenten hebben geen afzonderlijk integraal inclusiebeleid of een inclusieagenda. 
De SED-gemeenten bevinden zich nog in de verkennende fase 
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2) De Westfriese gemeenten hebben wel op 16 april 2019 een intentieverklaring opgesteld. 
Westfriese beleidsdocumenten vormen de belangrijkste kaders voor de SED-gemeenten in het 
sociaal domein.  

3) Het WMO- en Jeugdbeleid is vooral organisatiegericht en bevat weinig kaders. Het 
Participatiebeleid bevat op een beperkt aantal onderdelen maatregelen die zich richten op de 
doelgroep. 

 
Reactie college en raadsbehandeling 
De colleges onderschrijven de conclusie dat de SED-gemeenten geen integraal inclusiebeleid of een 
inclusieagenda hebben. Gelijktijdig wijst de ambtelijke organisatie op een aantal initiatieven die de 
afgelopen jaren zijn genomen in het sociaal domein op het gebied van inclusie, zowel lokaal als 
regionaal. Ook wordt aandacht besteed aan inclusie in de conceptvisie sociaal domein die naar 
verwachting begin 2020 zal worden vastgesteld. De uitkomsten van het onderzoek zijn in een 
rekenkamerbrief aan de raden aangeboden. Zij zijn kort toegelicht in commissievergaderingen. 
 
Onderzoek financiële situatie en prognose Jeugdzorg 
Tijdens bezoeken van de Rkc aan de presidia van Stede Broec en Drechterland eind 2018 en begin 2019 
kwam dit onderwerp als meest prominent naar voren voor het uitvoeren van een 
rekenkameronderzoek. Omdat de SED organisatie zelf ook bezig was om problemen op het gebied van 
Jeugdzorg in kaart te brengen en verbeteringen te realiseren is gewacht met de uitvoering van het Rkc 
onderzoek. O.a. is door de gemeente aan BMC Advies B.V. gevraagd een quickscan uit te voeren. Dit 
onderzoek is vooral gericht op de toegang van de jeugdzorg. Dit onderwerp is door de Rkc in het 
afgelopen jaar gevolgd o.a. door het voeren van diverse gesprekken met de ambtelijke organisatie. Op 
basis van het bovenstaande is de invalshoek de financiële situatie geworden. Op 21 oktober 2019 is de 
onderzoeksopzet naar de raden gestuurd. Het onderzoek is momenteel in uitvoering. De verwachting 
is het onderzoek voor de zomer van 2020 af te ronden.  
 
Hoofdvraag 
Hoe is de financiële situatie op het gebied van de Jeugdzorg in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland 
en welke mogelijke verbeteringen vloeien hieruit voort voor beleid en uitvoering ter beheersing van 
het budget? 
 

1.3 Overige activiteiten van de rekenkamercommissie 
 
Rekenkamercommissievergaderingen 
De Rkc heeft in 2019 elf keer een reguliere rekenkamercommissievergadering gehouden. Daarnaast is 
er één keer samen met de Rkc Koggenland en de Rkc Medemblik-Opmeer vergaderd in het kader van 
de evaluatie van het afvalstoffenheffing onderzoek en het verkennen van mogelijkheden tot 
gezamenlijk onderzoek. Hoewel er verschillende onderwerpen zijn verkend, is er uiteindelijk niet 
gekozen voor een gezamenlijk uit te voeren onderzoek. 
 
Overleggen met presidia en auditcommissies, voorzitters van de raden en gemeentesecretarissen 
Naast de vergaderingen is overleg geweest met de presidia van Drechterland en het presidium van 
Stede Broec. Verder is gesproken met de interim-algemeen directeur in maart en met de 3 
gemeentesecretarissen gezamenlijk in mei over rol en verwachtingen bij rekenkamerwerkzaamheden. 
Ook is in oktober opnieuw gesproken met de algemeen directeur SED in het kader van het onderzoek 
Jeugdzorg. Een overleg met de auditcommissie van Enkhuizen heeft - vanwege het opstarten van deze 
nieuwe auditcommissie – helaas niet in 2019 plaatsgevonden. Dit staat op de planning voor 2020. 
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Communicatie met de raden 
Zoals eerder aangegeven heeft de Rkc de onderzoeken in de diverse raadsoverleggen toegelicht. In het 
voorjaar heeft de RKC haar jaarverslag en jaarplan opgesteld en naar o.a. de raden en colleges 
gestuurd. In het najaar (oktober) heeft de Rkc een nieuwsbrief opgesteld met actuele ontwikkelingen 
(zoals nieuw lid Rkc, lopende onderzoeken, oproep voor onderzoeksonderwerpen). Ook vindt er op 
regelmatige basis afstemming plaats met de griffiers. Verder verwijzen wij  naar de website van de Rkc. 
https://www.stedebroec.nl/rekenkamercommissie-sed  
Via deze website heeft eenieder toegang tot de publicaties en is contact met de Rkc mogelijk. 
 
Rekenkamers boven het IJ 
 ‘Rekenkamers boven ’t IJ’ is een overlegstructuur van rekenkamercommissies uit de regio.3 De 
voorzitter van de Rkc SED vertegenwoordigt hierbij de Rkc SED. Er hebben in 2019 drie vergaderingen 
plaatsgevonden.  
 
Kwaliteitsborging (NVRR- rekenkamerkompas) 
In januari 2019 is van de NVRR verschenen het Rekenkamerkompas, Koersen op professionaliteit. Dit 
kompas is bedoeld om leden van rekenkamers en rekenkamercommissies van gemeenten, provincies 
en waterschappen te ondersteunen bij het sturen op eigen professionaliteit. Het Kompas gaat in op 
alle onderwerpen die relevant zijn voor rekenkamers en geeft aandachtspunten, afwegingen en 
voorbeelden van belang voor professionaliteit. De Rkc SED heeft tijdens een apart heisessie deze 
onderwerpen besproken. Ieder Rkc lid had voor een paar onderwerpen een korte discussienota 
voorbereid. Hiermee is de professionaliteit van de Rkc verder aangescherpt.  
 
Privacyverklaring 
In 2018 was naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een 
privacyverklaring opgesteld. In 2019 is deze geëvalueerd en op een paar detailpunten aangepast. De 
privacyverklaring van 3 oktober 2019 is te raadplegen via de website van de Rkc. 
 
Integriteit 
De Rkc heeft een notitie opgesteld over het onderwerp integriteit. Hierin zijn de relevante punten uit 
de handreiking integriteit van de NVRR  en de gedragscode integriteit raadsleden van de gemeente 
Stede Broec (2018) opgesomd en overgenomen. De notitie is vastgesteld door de Rkc. 
 

  

 
3 Rekenkamers van de volgende gemeenten hebben zich aangesloten bij ‘rekenkamers boven ‘t IJ: Edam-Volendam en 
Zeevang; Waterland; Oostzaan; Landsmeer; Purmerend en Beemster; Wormerland; Hoorn; Koggenland; 
Medemblik/Opmeer; Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland. 
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1.4 Financiën 
 
De begroting en realisatie over 2019 zien er als volgt uit: 

 Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil Opmerking 
Vergoeding voorzitter en externe leden € 12.000 € 10.988 € 1.012 1 
Vergoeding onderzoekswerkzaamheden € 34.500 € 26.191 € 8.309 2 
Vergoeding secretariswerkzaamheden €   7.500 €   7.631 - €    131  
Communicatie- en congreskosten €  1.000 €      889 €    111 3 
Vergaderkosten €  1.000 €      720 €    280 4 
Werving en afscheid leden €          0 €          0 €        0  
Totaal € 56.000 € 46.419  € 9.581  

  
Als toelichting op de grootste verschillen en de diverse posten vermelden we het volgende: 
 

1) Vanwege het vertrek van M. Bakker in april 2019, en de start van werkzaamheden van L. van 
Ede in oktober 2019 waren de vergoedingen van mei tot en met september lager dan begroot.  

2) De onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door de secretaris/onderzoeker en de 
voorzitter. De planning was sneller te starten met het onderzoek Financiële situatie jeugdzorg. 
Omdat de gemeentelijke organisatie een onderzoek naar de toegang jeugdzorg had lopen, is 
dit eerst afgewacht. Verder is de secretaris/onderzoeker per 1 december gestopt met zijn 
onderzoekswerkzaamheden. In januari 2020 is er op dit onderzoek meer inzet geweest, 
waarvan de kosten in het jaar 2020 worden verantwoord.   

3) Onder de communicatie en congreskosten is zoals elk jaar ook de contributie voor de NVRR 
opgenomen.  

4) In de vergaderkosten zijn ook opgenomen de km vergoedingen van de externe leden. 
 
Op grond van de samenwerkingsovereenkomst inzake de gezamenlijke Rkc SED betaalt elk van de drie 
gemeenten naar rato van het aantal inwoners.  
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2. Jaarplan 2020 
 

2.1 Samenstelling rekenkamercommissie 
 
Gezien de recente benoemingen van Laurens van Ede (2019) en Tijmen Siermann (2018) is de 
verwachting dat de samenstelling in 2020 niet zal wijzigen. Deze zal dus als volgt zijn:  

▪ Henk Wokke (voorzitter sinds 28 januari 2016); 
▪ Laurens van Ede (lid sinds 26 september 2019); 
▪ Tijmen Siermann (lid sinds 1 juni 2018). 

 
De Rkc zal ook in 2020 worden ondersteund door een secretaris/ onderzoeker die samen met de leden 
onderzoeken uitvoert en secretariële werkzaamheden verricht. Gezien het vertrek van Geerten Kruis 
op 1 december 2019 is hiervoor een vacature opengesteld. In januari 2020 is de selectieprocedure 
uitgevoerd. De Rkc is verheugd te melden dat mevrouw Nelleke Domburg per 27 februari 2020 
benoemd zal worden als secretaris/onderzoeker van de Rkc.  
 

2.2 Onderzoek 
  
De Rkc is voornemens in 2020 de volgende onderzoeken uit te voeren: 

1) Financiële situatie Jeugdzorg. Dit onderzoek is in 2019 gestart; 
2) Onderzoek op basis van een te maken keuze uit onderwerpen groslijst na bespreking hiervan 

met de presidia of auditcommissies;  
3) Quickscan, zijnde een verkort onderzoek naar een specifiek onderwerp. 

 
De doelstelling van de Rkc is om de gemeenteraden bij deze onderwerpen in staat te stellen om hun 
kaderstellende en controlerende rol in te vullen.  
 
1) Financiële situatie Jeugdzorg  
We verwijzen hiervoor eerst naar het verslag over 2019 (zie bladzijde 7). In december 2019, januari en 
februari 2020 zijn hiervoor interviews met de ambtelijke organisatie gehouden. Dit onderzoek heeft 
de financiële situatie van de Jeugdzorg bij de drie gemeenten als invalshoek. In dit  onderzoek focussen 
we ons op het verkrijgen van inzicht in de lokale financiële situatie, waarbij we zowel naar afgelopen 
jaren als ook naar de komende jaren kijken. In het onderzoek kijken we niet naar het gehele brede 
terrein van de jeugdzorg. We onderzoeken het uitgevoerde en voorgenomen beleid, en richten dit op 
de directe relatie met de financiële situatie. We kijken niet naar de regionale situatie of de 
doeltreffendheid van de jeugdzorg. De nota van bevindingen zal in maart 2020 worden aangeboden 
voor ambtelijk wederhoor. Daarna wordt de bestuurlijke nota gemaakt en met de betreffende 
portefeuillehouders besproken. 
 
2) Onderzoek op basis van een te maken keuze  
Een groslijst met potentiële onderzoeksonderwerpen is met de presidia van Drechterland en Stede 
Broec eind 2018/begin 2019 besproken. Deze groslijst is als bijlage 1 in dit jaarplan opgenomen. 
Voordat de Rkc een nieuw onderwerp kiest zal deze groslijst met de presidia en of auditcommissies 
van de drie SED gemeenten worden besproken. Wij willen deze overleggen plannen in april of mei. 
Vervolgens actualiseren we de groslijst. Op basis hiervan en de selectiecriteria uit het 
onderzoeksprotocol kiest de Rkc haar volgende onderzoeksonderwerp.  
Voor de zomer zal het onderwerp voor dit onderzoek worden gekozen. De raden van de SED 
gemeenten worden hierover met een onderzoeksopzet in kennis gesteld. Het doel is de uitkomsten 
van het onderzoek te rapporteren aan de raden eind 2020. 
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3) Quickscan onderzoek 
Naast het onderzoek naar de financiële situatie Jeugdzorg en een te kiezen groot onderzoek, zal de Rkc 
in 2020 zo mogelijk een quickscan (= een kort onderzoek) uitvoeren. Vooralsnog wordt aan de 
volgende onderwerpen gedacht: 

▪ Duurzaamheid; 
▪ Prestatieafspraken woningcorporaties. 

 
Naast de hierboven genoemde onderzoeken zal de Rkc SED wellicht meedoen aan het Doe Mee 
onderzoek van de NVRR. Op dit moment is het onderwerp van onderzoek; “Meldingen over de 
openbare ruimte”, wel bekend, echter de opzet en planning van het onderzoek nog niet. We zullen 
beoordelen of dit onderzoek interessant is voor de SED gemeenten.  

2.3 Overige activiteiten van de rekenkamercommissie 
 
Rekenkamercommissievergaderingen 
De Rkc heeft voor het jaar 2020 elf vergaderingen gepland.  
  
Contacten gemeenten en raden 
De Rkc wil goed contact houden met raden, commissies, griffiers en de gemeentesecretarissen van de 
diverse gemeenten. De presidia en auditcommissie zullen  geraadpleegd worden over een geschikt 
onderwerp voor het rekenkameronderzoek (zie paragraaf 2.2). Verder zal de Rkc enkele malen per jaar 
een nieuwsbrief met relevante ontwikkelingen voor raadsleden opstellen. 
 
Kennisdeling en kwaliteitszorg 
Net als in 2019 heeft de Rkc het plan om ook in 2020 actief in te zetten op kennisdeling en 
kwaliteitszorg. Dit gebeurt op de volgende manieren: 

▪ Het bijwonen van overleggen van het regionale initiatief ‘Rekenkamers boven ’t IJ’ mede 
gericht op kennisdeling waarbij verschillende landelijke en lokale ontwikkelingen aan de orde 
komen. Deze overlegstructuur zal overigens in 2020 omgevormd worden tot een regiokring 
van de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies). 

▪ Deelname aan activiteiten van de NVRR, zoals bijvoorbeeld aan een van de minicongressen.   
▪ Het bespreken van documenten over kwaliteitszorg voor rekenkamercommissies. 

 

2.4 Financiën  
 
De begroting voor 2020 is gebaseerd op de begroting en rekening over 2019 waarbij gekeken is naar 
de verandering en ontwikkeling voor 2020. Dit ziet er als volgt uit: 
 

 Begroting 2019 Rekening 2019 Begroting 2020 
Vergoeding voorzitter en externe leden € 12.000 € 10.988 € 12.000 
Vergoeding onderzoekswerkzaamheden € 34.500 € 26.191  € 34.500 
Vergoeding secretariswerkzaamheden € 7.500 € 7.631 €  7.500 
Communicatie- en congreskosten € 1.000 €    889  €     750 
Vergaderkosten € 1.000 €    720 €     750 
Werving nieuwe leden/ secretaris €         0 €        0 €     500 
Totaal € 56.000 € 46.419  € 56.000 

  
Het totale budget voor 2020 is onveranderd ten opzichte van 2019.  
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Bijlage 1: Groslijst onderzoeksonderwerpen begin 2019 
 

Op de groslijst staan onderwerpen die de Rkc besproken heeft met de presidia van Drechterland en 
Stede Broec: 

I. Burgerparticipatie 
II. Digitale dienstverlening (privacy, toegankelijkheid etc.) 

III. Jeugdzorg 
IV. Omgevingswet 
V. GGD (Veilig Thuis en/ of grip op de GR en informatievoorziening raden) 

VI. Team Inzet 
VII. (toegankelijkheid van de) Jeugdzorg 

VIII. Duurzaamheid 
IX. GR Veiligheidsregio 
X. Passend onderwijs 

 

De regionale onderwerpen die afgestemd zijn met de rekenkamercommissie van Medemblik-Opmeer 
en rekenkamercommissie Koggenland zijn: 

I. Aanbestedingsbeleid 
II. Woningbouwbeleid 

III. Economisch vestigingsbeleid 
IV. Duurzaamheid 
V. Omgevingswet 

VI. Burgerparticipatie 
VII. Beleid en uitvoering toewijzen woningen aan doelgroepen (Urgentieverklaring)  

 
 


