Jaarplan 2020-2021 rekenkamercommissie De Waddeneilanden
INLEIDING
Voor u ligt het jaarplan, inclusief begroting van de gemeenschappelijke rekenkamercommissie van de vijf
Waddeneilandgemeenten. De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraden van de vijf
Waddeneilanden bij haar kaderstellende en controlerende taak. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een
plan op voor de komende twee jaar.
De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden. In februari hebben sollicitatie gesprekken
plaatsgevonden en is de heer Edwin van de Wiel unaniem geselecteerd. In het voorjaar zal de heer Van de
Wiel worden benoemd als nieuw extern lid. Hij vervangt mevrouw Van Leeuwen die in december 2019
afscheid heeft genomen van de commissie.

ONDERZOEKSAGENDA
Onderzoek 2020
De onderzoeksactiviteiten in 2020 betreffen ten eerste de afronding van een aantal lopende onderzoeken.
Het gaat om de volgende onderzoeken.




Quick scan onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van het eerdere rapport (uit 2016)
over de evenementenvergunningen op de vijf Waddeneilanden (begin 2020 afgerond).
Onderzoek naar de samenwerkingsverbanden in het Waddengebied door studenten van de
Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool (afronding 2020).
Onderzoek naar de financiële risico’s van de GGD Hollands Noorden door de samenwerkende
rekenkamercommissies in Noord-Holland voor de gemeenteraad van Texel (afronding begin 2020).

Daarnaast worden in 2020 de volgende twee onderzoeken uitgevoerd.




Zwembaden: Zwembaden is een onderwerp dat raadsleden hebben voorgesteld op de Tweedaagse
van 2018. Op de vijf Waddeneilanden verschillen de vormen van gemeentelijke relatie met de
zwembaden. Er zijn eilanden met een volledig commercieel geëxploiteerd zwembad tot eilanden
waarbij de gemeente het zwembad (gedeeltelijk) financieel steunt en een gemeente zonder
zwembad. De verschillen in beheer en inrichting kunnen bijdragen aan een vergelijking tussen de
eilanden met het oog op leerpunten voor de toekomst. Het onderzoek gaat over de vraag hoe de
financiële en bestuurlijke relatie tussen de gemeente en de zwembaden is vormgegeven op de vijf
eilanden en hoe dat zich verhoudt tot de gemeentelijke doelstellingen.
Texel Grote Projecten: Vanuit de gemeenteraad van Texel is het verzoek gekomen om onderzoek
te doen naar de (ervaring met) de gang van zaken rond een aantal grote projecten. De
rekenkamercommissie heeft een Plan van Aanpak opgesteld voor het onderzoek dat in het voorjaar
van 2020 wordt uitgevoerd. Het betreft een onderzoek voor alleen de gemeenteraad van Texel.

Onderzoek 2021
Onderwerpen ophalen bij de raden: De rekenkamercommissie verkent als onderdeel van haar
werkzaamheden regelmatig mogelijke onderzoeksonderwerpen voor de komende jaren. Gegeven het
budget kan in beginsel één keer per twee jaar een groot onderzoek worden gedaan, aangevuld met kleinere
onderzoeken in de vorm van bijvoorbeeld quick scans. Een vuistregel is dat een groter onderzoek
afwisselend een beleidsinhoudelijk en een meer beheersmatig onderwerp betreft. Belangrijk is dat de
onderzoeken toegevoegde waarde hebben voor de raden. De rekenkamercommissie heeft de ambitie om
dit jaar onderwerpen op te halen bij de raden van de vijf eilanden.
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De commissie zal in overleg met de begeleidingscommissie de meeste geschikte vorm voor het ophalen
van onderwerpen bij de raden verkennen.
Voor 2021 staat één concreet onderwerp op de agenda, te weten: een inventarisatie van de rollen en
taakverdeling rondom rampen en andere calamiteiten in het Waddengebied. Dit onderzoek zal in de eerste
helft van 2021 worden uitgevoerd door studenten van de RUG Campus Fryslân via het zogenoemde Living
Lab programma (onderdeel van de bachelor Global Responsibility & Leadership). De rekenkamercommissie
begeleidt dit onderzoek.

VERGADERINGEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN
De vergaderingen van de rekenkamercommissie vinden in 2020 minimaal eens per kwartaal plaats. Voor
het overige wordt vergaderd zo dikwijls als de meerderheid van de leden dit nodig acht.
De rekenkamercommissie zal ook in 2020 via één of enkele nieuwsbrieven de gemeenteraden en colleges
informeren. Verder wordt in overleg met de begeleidingscommissie bekeken of op een themabijeenkomst
van de raden de rekenkamercommissie onderzoeksonderwerpen kan bespreken, dan wel dat op een
andere manier contact met raadsleden wordt gehouden over onderzoeksonderwerpen.
De rekenkamercommissie is ‘agendalid' van het platform van Friese rekenkamercommissies. Ook worden
de bijeenkomsten van de samenwerkende rekenkamercommissies in Noord-Holland (Rekenkamers Boven
het IJ) bezocht. Verder wordt in beginsel (door een afvaardiging van de rekenkamercommissie) 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 rekenkamercommissie en het onderhouden en uitbouwen van
het netwerk. Eventueel zullen ook andere relevante bijeenkomsten worden bijgewoond.

BEGROTING 2020
De baten voor de rekenkamercommissie zijn 31.000 euro (6.200 per deelnemende gemeente). Met de
begeleidingscommissie is afgesproken dat de financiële positie van de rekenkamercommissie nader in kaart
wordt gebracht. De begroting is als volgt:
(excl. BTW)
Vergaderingen

Totaal (euro)*
2.000,00

Secretaris

6.000,00

Onderzoek

21.500,00

Reis- en verblijfkosten

1.000,00

Overige kosten/onvoorzien
Totaal
*

500,00
31.000,00

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. 400 euro).

Indien de rekenkamercommissie wordt verzocht onderzoeken te doen die niet alle gemeenten raken,
worden deze afzonderlijk bekostigd door de deelnemende gemeente(n). Deze zijn niet opgenomen in
bovenstaande begroting.
De rekenkamer wordt door de griffie van de gemeente Texel ondersteund voor opmaak en redigeren van
stukken, het bijhouden van de website, archivering en financiële administratie.
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