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1 . I n l e i d i n g  

In dit rapport legt de rekenkamercommissie Koggenland middels een verslag verantwoording af aan 

de gemeenteraad.  

Door dit verslag krijgt de gemeenteraad inzicht in de samenstelling, de activiteiten en de financiën 

van de rekenkamercommissie. Daarnaast bevat dit rapport een jaarplan voor 2016 waarmee de 

gemeenteraad zicht krijgt op de lopende en komende onderzoeken van de rekenkamercommissie.  
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2 .  J a a r v e r s l a g  2 0 1 5  

 De rekenkamercommissie  

Teneinde de gemeenteraad in staat te stellen effectief controle uit te oefenen op het college van 

Burgemeester en Wethouders beschikt de raad over een aantal controle-instrumenten. Eén van deze 

instrumenten is de gemeentelijke rekenkamer(functie), conform artikel 84 Gemeentewet. De 

rekenkamer(functie) doet (onafhankelijk) onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. 

 

 Samenstelling 

De samenstelling van de rekenkamercommissie was in 2015 als volgt: 

 

Dhr. drs. K. Brand       Voorzitter, extern lid 

Dhr. B.H.M. Broxterman    Vice voorzitter, extern lid 

Dhr. G.D. Scholtes      extern lid 

Dhr. F. Schuitemaker     raadslid 

Dhr. S. Vlaar         raadslid 

Mw. P.F. Mol        secretaris  

 

 Rooster van aftreden 

Op 9 juni 2009 heeft de rekenkamercommissie besloten om een rooster van aftreden op te stellen 

om te voorkomen dat bij herbenoeming door de raad in 2018 alle externe leden gelijktijdig hun 

maximale termijn hebben bereikt en aftreden.  

Onverlet het recht van de raad om bij herbenoeming van de externe leden andere keuzes te maken 

heeft de rekenkamercommissie besloten tot het hanteren van onderstaand schema van aftreden: 

Dhr drs. K. Brand treedt af in 2016 

Dhr B.H.M. Broxterman treedt af in 2017 

Dhr G.D. Scholtes treedt af in 2018. 

 

 Onderzoeken 2015 

In 2015 heeft de rekenkamercommissie 1 onderzoek uitgevoerd.  

In samenwerking met de rekenkamercommissies van de gemeenten Waterland en Wormerland heeft 

BMC een onderzoek naar Handhaving uitgevoerd. De presentatie van dit rapport vond plaats in de 

raadsvergadering van 15 februari 2016. 

 

 Financiële verantwoording 

In de begroting 2015 is voor de rekenkamercommissie een budget opgenomen van € 25.000.  

Dit bedrag is afgeleid van de landelijke norm voor rekenkamers van ca. € 1 tot € 2 per inwoner.  

De gemeente Koggenland hanteert de norm van € 1,- per inwoner.  

 

Aan de uitgaven kant is geld besteedt aan vergoedingen voor externe leden en aan de secretaris van 

de commissie.  

Gedurende 2015 kwam de rekenkamercommissie 5 keer bij elkaar. De voorzitter nam ook  zitting bij 

de vergaderingen met Waterland, Wormerland en BMC, dit waren ook 5 vergaderingen.   
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Conform de verordening vloeit het positieve saldo terug in de algemene middelen.  

 

Omschrijving Begroot Lasten Resultaat 

Rekenkamercommissie 25.000,-   

Presentiegelden externe leden  € 3.295,25  

Kosten secretaris/onderzoeker  € 3.000.-  

Kosten lidmaatschap NVRR  € 330,-  

Kosten onderzoek  € 7.106,67  

Positief saldo   € 11.268,08 
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3 . J a a r p l a n  2 0 1 6  

In het jaarplan 2016 besteedt de rekenkamercommissie aandacht aan de onderzoeken die voor 2016 

op het programma staan, de mogelijkheid van aandragen van onderzoeksonderwerpen en het plan 

van aanpak.  

 

 Aftreden voorzitter  

Na afronding van het onderzoek naar handhaving treedt onze voorzitter, de heer K. Brand af als 

voorzitter. Dit conform het rooster van aftreden (zie eerder dit verslag). In afstemming met de 

gemeenteraad wordt in 2016 voor opvolging gezorgd.  

 

 Budget 2016 

In de kerntakendiscussie van de gemeenteraad is medio 2015 besloten dat het budget voor de 

rekenkamercommissie wordt gehalveerd. Dit houdt in dat er jaarlijks nog € 12.500,- beschikbaar is 

voor de rekenkamercommissie. Na aftrek van de personele kosten/presentiegelden en 

abonnementen is dit niet voldoende om zelfstandig een onderzoek uit te laten voeren.  

 

De rekenkamercommissie zoekt dan ook de samenwerking met andere rekenkamercommissies bij de 

uitvoering van haar onderzoeken.   

 

 Nieuwe onderzoeken 

De rekenkamercommissie inventariseert na de completering van de commissie in 2016  nieuwe 

onderzoeksonderwerpen. Hiervoor wordt de groslijst benut en worden  de actualiteiten betrokken.  

Eventuele wensen van de gemeenteraad worden uiteraard ook meegenomen bij de onderzoek 

keuze. 

 

Verder hangt een onderzoeksonderwerp ook af van de samenwerking met omliggende 

rekenkamercommissies. De voorkeur heeft het om de samenwerking met de rekenkamercommissies 

van de andere 6 West-Friese gemeenten op te zoeken.  

 

 Mogelijkheid aandragen van onderwerpen 

 

De rekenkamercommissie benadrukt dat de leden van de gemeenteraad en het college van B&W ook 

onderzoeksvoorstellen kunnen indienen.  

Daarnaast kunnen de inwoners van de gemeente Koggenland suggesties voor een onderzoek 

aandragen. In zijn algemeenheid geldt dat de rekenkamercommissie bij de keuze van haar 

onderwerpen een zo groot mogelijke bijdrage aan de missie en doelstelling van de 

rekenkamercommissie beoogt, gerelateerd aan de inzet van schaarse onderzoekscapaciteit. 

 

 Ten slotte 

Het jaarverslag 2015 en het jaarplan 2016 zijn vastgesteld in de vergadering van de 

rekenkamercommissie van 15 februari 2016. De stukken worden conform de verordening ter 

kennisneming aan de raad toegezonden. Het jaarverslag en –plan wordt tevens in afschrift naar het 

college van burgemeester en wethouders gezonden. 

 


