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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 

In dit gecombineerde jaarverslag 2016 / jaarplan 2017 : 

- legt de Rekenkamercommissie (Rkc) middels het jaarverslag 2016 verantwoording af 

aan de gemeenteraad. Dit doet zij conform artikel 2 van de Verordening 

Rekenkamercommissie Koggenland voor 1 april van elk jaar. Dit is een verslag van 

haar werkzaamheden en een verantwoording over de besteding van het budget. 

- geeft de Rkc in het jaarplan 2017 in hoofdlijnen aan welke werkzaamheden zij in 

2017 gaat doen en hoe zij haar budget wil gaan besteden. De Rkc geeft richting aan 

het soort onderzoek en geeft een overzicht van mogelijke geschikte onderwerpen.  

 

Verordening en Protocol 

 

De basis van het functioneren van de Rkc is formeel gelegen in de Verordening. Deze 

Verordening uit 2010 is in 2016 geactualiseerd door de Rkc. De belangrijkste wijzigingen 

betroffen :  

 

- Art 3. De interne leden worden voorgedragen door het Presidium, de externe leden 

door de Rkc ( 2010 : alle leden worden voorgedragen door het Presidium.) 

- Art 9. De ondersteuning van de Rkc kan hetzij door een ambtenaar verbonden aan de 

griffie, hetzij door de externe leden, hetzij door een externe secretaris. (2010: alleen de 

mogelijkheid dat het college een ambtenaar beschikbaar stelde was opgenomen.) 

- Art 10. De uitgangspunten van de werkwijze van de Rkc zijn opgenomen. (2010: er 

werd verwezen naar een apart reglement van orde voor de vergaderingen.) 

 

Verder is de Verordening 2010 redactioneel op een aantal plekken aangepast. De wijzigingen 

zijn met de raad besproken op 5 september 2016. De Rkc heeft de Verordening 2016 

vervolgens ter vaststelling aan de raad voorgelegd.  

 

Ook het onderzoeksprotocol uit 2008 is geactualiseerd en aangepast aan de Verordening. Het 

onderzoeksprotocol beschrijft de richtlijnen die de Rkc hanteert bij de uitvoering van haar 

onderzoek. Vanuit de wens, zoals ook genoemd in het jaarplan 2016, is hierin de mogelijkheid  

opgenomen dat de Rkc ook de samenwerking met andere rekenkamercommissies zoekt bij de 

uitvoering van haar werkzaamheden.  

De Rkc geeft onderstaand de missie aan zoals opgenomen in het onderzoeksprotocol.  

 

Missie 
De Rekenkamercommissie spreekt de ambitie uit dat zij door middel van onafhankelijk,  
professioneel en relevant onderzoek een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het  
bestuur van de gemeente Koggenland en dat de resultaten van het onderzoek een bijdrage  
zullen leveren aan de versterking van de controlerende, kaderstellende en  
volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad. 

 

Deze missie in richtinggevend voor onze onderzoeken. In hoofdstuk 3 “Jaarplan 2017” gaat 

de Rkc daar verder op in.  
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Hoofdstuk 2  Jaarverslag 2016 
 

De Rekenkamercommissie 

 

In 2016 ontstonden in de Rkc twee vacatures: één door het vertrek van de voorzitter K. Brand 

en één omdat raadslid F. Schuitemaker is gestopt met zijn werkzaamheden voor de Rkc, 

omdat hij fractievoorzitter is geworden. Na het opstellen van een functieprofiel is door een 

selectiecommissie de heer H.G. Wokke voorgedragen als voorzitter. De raad heeft op 23 mei 

2016 vervolgens het raadslid P. Bakker benoemt tot intern lid en de heer H.G. Wokke 

benoemt tot extern lid/voorzitter. 

De samenstelling van de rekenkamercommissie was ultimo 2016 als volgt: 

 

Dhr. H.G. Wokke  Voorzitter, extern lid 

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

Dhr. G.D. Scholtes  extern lid 

Dhr. P. Bakker  raadslid 

Dhr. S. Vlaar    raadslid 

 

De secretariële ondersteuning, (voorheen uitgevoerd door Mw. P.F. Mol) wordt nu deels door 

de Rkc zelf en deels door Mw. J. Reijm uitgevoerd.  

 

Interactie met de gemeenteraad 

 

De Rkc vindt interactie met de gemeenteraad belangrijk. Zowel over wat zij voor de raad kan 

betekenen, als het betrekken bij de onderwerpkeuze. Op 5 september heeft de nieuw Rkc met 

de raad kennisgemaakt en gesproken over haar werkwijze (zie verordening en protocol) en de 

onderzoeksonderwerpen. Uit een 4-tal voorgestelde mogelijkheden is met de raad besproken 

om in 2016/2017 onderzoek te doen naar de Jeugdzorg in de gemeente Koggenland. 

 

Onderzoek 2016/2017 

 

Voor het uitvoeren van een onderzoek naar Jeugdzorg in de gemeente Koggenland heeft de 

Rkc eerst een onderzoeksopzet gemaakt. Deze onderzoeksopzet is opgesteld na een 

oriënterend onderzoek, waaronder gesprekken met de gemeentesecretaris en contactpersonen 

voor dit onderzoek. 

De onderzoeksopzet is ter kennisgeving gestuurd naar de gemeenteraad op 9 december 2016. 

Daarna is samen met een extern onderzoeker van de Rkc Opmeer-Medemblik het onderzoek 

gestart met het verzamelen en bestuderen van de documentatie. De relevante informatie is 

daarbij in een eerste concept rapport opgetekend. Ook zijn de interviews voorbereid.  

Het onderzoek wordt in 2017 vervolgd, met een geplande rapportage in mei 2017. 
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Financiële verantwoording 

 

In de kerntakendiscussie is medio 2015 besloten het budget voor de Rkc te halveren van  

€ 25.000 (gebaseerd op € 1 per inwoner) naar € 12.500 voor het jaar 2016. In het jaarplan 

2016 is reeds aangegeven dat dit niet voldoende is om onderzoek zelfstandig te kunnen 

uitvoeren. 

 

Gelet op het beperkte budget heeft de Rkc ervoor gekozen het onderwerp Jeugdzorg te 

financieren met een deel van het budget 2016 en een deel van het budget 2017. 

 

De bestede middelen in 2016 waren als volgt: 

 

Omschrijving Lasten 

2015 

In % Lasten 

2016 

In % 

Presentiegelden externe leden 3.295 24% 2.828 22% 

Kosten secretariële ondersteuning 3.000 22% 2.231 17% 

Kosten lidmaatschap NVRR 330 3% 340 3% 

Overige kosten (afscheid leden in 2016)   220 2% 

Kosten onderzoek 7.107 52% 7.246 56% 

Totaal kosten 2016 13.732 100% 12.865 100% 

 

De Rkc stelt voor het negatieve saldo van € 365 ten laste te laten komen van het budget 2017. 
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Hoofdstuk 3   Jaarplan 2017 
 

De Rekenkamercommissie 

 

Op 9 juni 2009 heeft de Rkc 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 

eerder besloten tot het hanteren van onderstaand schema van aftreden: 

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

- Dhr. G.D. Scholtes treedt af in 2018 

De Rkc zal met een voorstel komen aan de gemeenteraad voor de mogelijke vervanging.  

Interactie met de gemeenteraad 

 

De interactie met de gemeenteraad is belangrijk. De Rkc voorziet in de volgende momenten: 

- In maart/april 2017 wordt dit jaarverslag ter kennisgeving aan de raad gestuurd.  

- In mei 2017 over het rapport onderzoek Jeugdzorg. Indien het onderzoek (incl.  

ambtelijk en bestuurlijk wederhoor) langer zal duren, dan zal het rapport, na het 

zomerreces, in augustus/september aan de raad worden aangeboden. 

- In het najaar 2017 over ontwikkelingen in gemeenteland, rekenkamerland en de regio 

en over het nieuwe onderzoeksonderwerp. 

Onderzoek 2017/2018 

 

De Rkc zal eerst het onderzoek “Monitoring van het jeugdbeleid in de gemeente Koggenland” 

gaan voortzetten. In een bestuurlijke nota en nota van bevindingen zal gerapporteerd worden 

over de doeltreffendheid, doelmatigheid en de wijze van monitoring over het jeugdbeleid. 

In het najaar 2017 wil de Rkc een nieuw onderwerp gaan kiezen. Bij voorkeur is dit een 

onderzoek, wat samen met andere Westfriese rekenkamercommissies uitgevoerd zal worden. 

We denken daarbij met name aan een onderzoek naar een bepaalde gemeenschappelijke 

regeling (zoals SSC De Som, Werksaam, de GGD of de Veiligheidsregio) of onderwerp 

(zoals afvalstoffenheffing of omgevingswet). 

Middels een onderzoeksopzet zullen we de raad hierover informeren.  

Budget 2017 

 

Omschrijving Budget  In % Opmerking 

Presentiegelden externe leden (incl. km) 2.700 21% 5 à 6 vergaderingen 

Kosten secretariële ondersteuning 1.750 14%  

Kosten lidmaatschap NVRR 330 3%  

Overige kosten  220 2%  

Kosten onderzoek 7.500 60%  

Totaal kosten 2017 12.500 100%  

 


