Jaarplan 2019-2020 rekenkamercommissie De Waddeneilanden
31 maart 2019

1. INLEIDING
Voor u ligt het jaarplan, inclusief begroting van de gemeenschappelijke rekenkamercommissie van de
vijf Waddeneilandgemeenten (hierna rekenkamer). De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraden
van de vijf Waddeneilanden bij haar kaderstellende en controlerende taak. Jaarlijks stelt de
rekenkamer een plan op voor de komende twee jaar.

2. AGENDA 2019-2020
2019
De onderzoeksactiviteiten in 2019 betreffen ten eerste de afronding van het lopende onderzoek naar
externe inhuur. Dit rapport zal in het voorjaar aan de gemeenteraden worden aangeboden.
Ten tweede wordt een aantal nieuwe onderzoeken opgestart, onder meer op basis van een groot
aantal onderwerpen die zijn opgehaald tijdens de Tweedaagse op Vlieland op 22 november. Een deel
daarvan betreft naar het oordeel van de rekenkamer onderwerpen die vooral informatief kunnen zijn
voor de gemeenteraden, maar die (nog) niet een diepgaand onderzoek behoeven. Om die reden heeft
de rekenkamer besloten om in 2019 een aantal quick scan onderzoeken te doen, waarbij de nadruk
ligt op het geven van een beknopt overzicht ten aanzien van een beperkt aantal onderwerpen.
De onderwerpen die in 2019 voor een quick scan zijn gekozen, zijn:
• Zwembaden: vraag zijn 1. welke doelstellingen hebben gemeenten, 2. welke relatie heeft
gemeente tov zwembad, 3. hoeveel geld gaat er van de gemeente naar het zwembad, en 4.
worden er gebruikscijfers verzameld.
• Toegankelijkheid stemlocaties provinciale en waterschap verkiezingen: het onderwerp betreft
een specifiek voorbeeld van de uitwerking en naleving van normen vanuit het VN-verdrag
Handicap, en gaat over de toegankelijkheid voor personen met een beperking. De quick scan kan
worden gezien als onderdeel van onderzoek naar het VN-verdrag Handicap dat meerdere
rekenkamers in 2019 uitvoeren (het zogenoemde Doe Mee onderzoek). Met de ratificatie van het
VN-verdrag in 2016 is aan de Jeugdwet, WMO en Participatiewet de verplichting toegevoegd dat
gemeenten in hun periodieke plannen aangeven hoe zij uitvoering geven aan het verdrag.
• Follow-up evenementenbeleid: in 2016 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar het
evenementenbeleid. Dit onderzoek kijkt naar de implementatie van de aanbevelingen. Vraag is
hoe werk is gemaakt van de aanbevelingen uit het onderzoek evenementenbeleid.
• Veerdienst: op de Tweedaagse is ook het onderwerp Veerdienst genoemd. De rekenkamer gaat
naar dat onderwerp geen onderzoek doen, maar zal wel ter informatie van de raden een korte
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inventarisatie uitvoeren van de feitelijkheden over de rol en betrokkenheid van de gemeente(n) bij
de veerdiensten.
Naast de onderwerpen voor 2019 wordt gekeken of een gezamenlijk onderzoek met andere
rekenkamers tot de mogelijkheden behoort, onder andere via de samenwerking met de Rekenkamers
boven het IJ, of de overige Friese rekenkamers (zie ook hierna onder ‘Overige werkzaamheden’).
Naar verwachting zal (behalve het Doe Mee onderzoek) een dergelijk gezamenlijk onderzoek pas op
zijn vroegst eind 2019 plaatsvinden.
2020
Voor 2020 is verder het onderwerp (bestuurlijke) samenwerking Waddenzee gekozen, ook als een
quick scan onderzoek. Doel is om een actueel overzicht van alle (bestuurlijke) overleggen rondom de
Waddenzee te geven. Daarnaast is ook voorlopig voor 2020 calamiteiten rondom veiligheid gekozen
als quick scan. Het onderzoeksdoel is een inventarisatie te maken van de rollen, verantwoordelijkheden, instrumenten en taakverdeling rondom rampen en andere calamiteiten vanuit het oogpunt van
de eilandgemeenten.
Verder is een aantal onderwerpen (die deels zijn genoemd op de Tweedaagse), die wel de aandacht
hebben van de rekenkamer maar die in 2019 en 2020 waarschijnlijk nog niet leiden tot concrete
onderzoeken. Onderwerpen die mogelijk tot een onderzoek leiden, zijn toerisme, verbonden
partijen/gemeenschappelijke regelingen, burgerbetrokkenheid en sociaal domein. De komende
periode zal bezien worden of er specifieke aandachtspunten zijn, die om een onderzoek rond één of
meer van die onderwerpen vragen. In de toekomst is ook ict als bedrijfsvoeringsonderwerp relevant;
het streven is om in beginsel om het jaar of om de twee jaar een bedrijfsvoeringsonderwerp te kiezen
(in 2018-2019 was dat externe inhuur).
Van afzonderlijke gemeenteraden is tot nu toe geen verzoek gekomen voor een onderzoek dat alleen
hun eiland betreft.
Vergaderingen
De vergaderingen van de rekenkamercommissie vinden in 2019 minimaal eens per kwartaal plaats.
Voor het overige wordt vergaderd zo dikwijls als de meerderheid van de leden dit nodig acht.
Communicatie en overige werkzaamheden
De rekenkamer zal ook in 2019 via één of enkele nieuwsbrieven de gemeenteraden en colleges
informeren. Daarnaast zal ook dit jaar de "Tweedaagse" worden bezocht.
De rekenkamer is betrokken bij overleggen van het Fries Platform Rekenkamer(commissie)s vanuit de
Friese gemeenten. In dat platform worden ontwikkelingen, onderwerpen en werkwijzen met elkaar
uitgewisseld. Ook wordt verkend of gezamenlijk onderzoek tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast
onderhoudt de rekenkamer voor de gemeente Texel contacten met de rekenkamers in Noord-Holland
(Rekenkamers boven het IJ) met een vergelijkbaar doel.
Verder wordt (door een afvaardiging van de rekenkamer) het jaarlijkse congres van de landelijke
vereniging van rekenkamer(commissie)s (NVRR) bezocht, evenals de halfjaarlijkse bijeenkomsten van
de Kring Noord van de NVRR. Doelstelling hiervan is het verbreden en verdiepen van kennis van de
leden van de rekenkamer en het onderhouden en uitbouwen van het netwerk. Eventueel zullen ook
andere relevante bijeenkomsten worden bijgewoond.

3. BEGROTING 2019
De baten voor de rekenkamer zijn 31.000,- euro (6.200,- per deelnemende gemeente). De begrote
lasten voor 2019 zijn als volgt.
(excl. BTW)

Totaal (euro)

Vergaderingen

2.000,-

Secretaris

6.000,-

Onderzoek

21.000,-

Reis- en verblijfkosten
Overige kosten*/onvoorzien
Totaal

1.000,1.000,31.000,-

Indien de rekenkamer wordt verzocht onderzoeken te doen die niet alle gemeenten raken moeten
deze apart bekostigd worden door de deelnemende gemeente(n). Deze zijn dan ook niet opgenomen
in bovenstaande begroting.
De vergaderkosten betreffen de vergadervergoedingen voor de leden van de rekenkamer.
Secretariskosten zijn kosten voor verslaglegging, beantwoording vragen, afstemming met
gemeentelijke organisaties en griffiers, en algemene informatie-uitwisseling met andere
rekenkamercommissies. Onderzoekskosten zijn de uitgaven die worden besteed aan het
voorbereiden en uitvoeren van onderzoek (door eigen uitvoering of extern uitbesteed). Overige kosten
zijn onder meer de kosten voor lidmaatschap van de NVRR (ca. 500 euro).
De rekenkamer wordt door de griffie van de gemeente Texel ondersteund voor opmaak en redigeren
van stukken, het bijhouden van de web site, archivering en financiële administratie.
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