Jaarverslag 2019 rekenkamercommissie De Waddeneilanden
Algemeen
Voor de rekenkamercommissie is conform de in 2018 vastgestelde verordening een
begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit de griffiers van de eilanden. De begeleidingscommissie is
in 2019 één keer bij elkaar geweest samen met de leden van de rekenkamercommissie, waar onder meer
is afgesproken dat de financiële positie van de rekenkamercommissie nader in kaart wordt gebracht.
Eind 2019 heeft het lid Jolanda van Leeuwen aangekondigd per 1 januari 2020 te stoppen met de
werkzaamheden voor de rekenkamercommissie. In december heeft de begeleidingscommissie in overleg
met de rekenkamercommissie een sollicitatieprocedure voor vervanging in gang gezet.
De zogenoemde Tweedaagse is niet bezocht, onder meer omdat er in het programma van die dagen
geen plaats was voor onderwerpen van de rekenkamercommissie. Naar een alternatief voor het
bespreken van (mogelijke) onderzoeksonderwerpen voor de komende periode wordt in overleg met de
begeleidingscommissie nog gezocht.
Onderzoeken 2019 voor de vijf eilanden
In 2019 is gewerkt aan de volgende onderzoeken:

Veerdiensten: Raadsleden hebben de rekenkamercommissie gevraagd om inzicht te geven in de
invloed van gemeenten op de veerdiensten. De vragen van de raadsleden hadden met name
betrekking op de rol en sturingsmogelijkheden van gemeenten bij de kwaliteit en service, het
voorzieningenniveau en de inspraak. Middels een brief heeft de commissie de raden inzicht
gegeven en besloten om geen nader uitgebreid onderzoek te doen.


Het onderzoek naar externe inhuur is begin 2019 afgerond. Het eindrapport is in juni aan de raden
aangeboden. In het kader van de afronding van het onderzoek naar externe inhuur zijn presentaties
gegeven aan de gemeenteraden van Vlieland, Schiermonnikoog en Texel. Op Ameland is een
beoogde presentatie niet doorgegaan vanwege veranderingen en drukte in de raadsagenda. De
griffie van Terschelling heeft aangegeven dat er bij de raad geen behoefte was aan een toelichting.



De rekenkamercommissie heeft in een gezamenlijk (‘Doe mee') onderzoek van de NVRR
(Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) een enquête gehouden
over de toegankelijkheid van stembureaus voor mensen met een beperking, in het kader van
het VN-verdrag Handicap. Er is daarbij gekeken naar de situatie bij de verkiezingen voor
Provinciale Staten en het waterschapsbestuur op 20 maart 2019. Over het onderzoek is in mei
gerapporteerd middels een brief aan de gemeenteraden.



In het kader van het gezamenlijk (‘Doe mee') onderzoek is ook meegedraaid in een onderzoek naar
de mate waarin WMO-beleid voldoet aan het VN-verdrag Handicap. Daarover en over het
eindresultaat van het onderzoek naar de toegankelijkheid van stembureaus is middels een brief in
november gerapporteerd aan de gemeenteraden.



In 2019 is een quick scan onderzoek gedaan naar de doorwerking van de aanbevelingen van
het eerdere rapport (uit 2016) over de evenementenvergunningen op de vijf Waddeneilanden.
Het rapport over de doorwerking is begin 2020 aan de raden aangeboden.



De rekenkamercommissie heeft door studenten van de Thorbecke Academie van NHL Stenden
Hogeschool een onderzoek laten doen naar de samenwerkingsverbanden in het
Waddengebied. Doel is om een actueel overzicht op te stellen van betrokken partijen,
bevoegdheden en onderlinge relaties. Het onderzoek wordt begin 2020 afgerond.
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In 2019 zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan voor een onderzoek naar de financiële en
bestuurlijke relatie tussen de gemeente en de zwembaden. Het Plan van Aanpak is aangeboden
aan de raden.

Specifiek onderzoek voor een eiland (Texel)


Door de samenwerkende rekenkamercommissies in Noord-Holland is het initiatief genomen om
onderzoek te doen naar de financiële risico’s van de GGD Hollands Noorden. De gemeente
Texel neemt deel in de betreffende gemeenschappelijke regeling. Voor de gemeenteraad van Texel
heeft de rekenkamercommissie deelgenomen in de begeleiding van dit onderzoek; het onderzoek
wordt begin 2020 afgerond.



In december 2019 is een initiatief voorstel aangenomen in de raad van Texel ‘leren van projecten’.
Daarin is de rekenkamercommissie gevraagd of zij een onderzoek wil starten naar de kaders van
grote projecten en de rol van de raad, college en ambtelijke organisatie daarbij. De
rekenkamercommissie heeft in januari 2020 besloten om dit onderzoek uit te gaan voeren en een
plan van aanpak op te stellen.

Overige werkzaamheden en communicatie
Er is in 2019 één nieuwsbrief verschenen (te vinden via de website van de griffie van de gemeente Texel.)
daarin zijn de suggesties voor onderzoek naar Staatsbosbeheer en Veerbruggen op de selectiecriteria
voor een rekenkameronderzoek gescoord. Deze twee suggesties zijn toegelicht en daarbij is de conclusie
getrokken dat ze niet voldoen aan de criteria.
Er zijn enkele bijeenkomsten bezocht, zoals het najaarsymposium van de Kring Noord van de NVRR. Ook
zijn bijeenkomsten bezocht van de samenwerkende rekenkamercommissies in Noord-Holland
(Rekenkamers Boven het IJ). De rekenkamercommissie is ‘agendalid' van het platform van Friese
rekenkamercommissies.
Financiën
De begroting van de rekenkamercommissie bedroeg in 2019 in totaal 31.000 euro (exclusief BTW). Dit
bedrag is in 2019 volledig uitgegeven.
Onderzoek
Secretaris
Vergadering
Reiskosten
Overige kosten
Totaal
*

Begroot
21.500,00*
6.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
31.000,00

Werkelijk
21.223,66*
6.020,00
2.340,00
981,85
434,49
31.000,00

De kosten voor de uren voor het onderzoek naar de GGD Hollands Noorden zijn voor rekening van de gemeente Texel en
zijn niet in het overzicht opgenomen.

Toelichting




De kosten voor onderzoeken bestaan uit de uren die de leden van de rekenkamer hebben besteed
aan onderzoek. De onderzoekskosten zijn iets lager dan begroot. De omvang van het
onderzoeksbudget maakt het noodzakelijk om scherp te kiezen welke onderzoekswerkzaamheden
wel of niet worden gedaan; mede daarom is in 2019 gekozen om bij een aantal onderzoeken ‘mee
te lopen’ met ander onderzoek (zoals het Doe mee onderzoek) of onderzoek uit te besteden door
de inzet van studenten, en om quick scan onderzoeken te doen in plaats van uitgebreide
onderzoeken.
Er is elk jaar 6.000 euro begroot voor secretariskosten (verslagen, regelen afspraken, algemene
werkzaamheden etc.) Deze kosten blijven binnen de begroting omdat daarbij wordt gedeclareerd
tegen een lager uurtarief.
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De vergaderkosten zijn iets hoger uitgekomen dan begroot i.v.m. een extra vergadering in 2019.
De reiskosten zijn binnen de begroting gebleven, en betreffen de reiskosten voor vergaderingen en
voor onderzoek, waaronder bezoek voor interviews aan de eilanden voor onderzoeksuitvoering.
Om redenen van efficiency is er soms voor gekozen om interviews op de vaste wal te houden.
De overige kosten betreffen het lidmaatschap van de NVRR.
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