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Rekenkamercommissie gemeente Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang

Jaarverslag 2011
Op grond van artikel 11 van het reglement van orde voor de rekenkamercommissie juncto
185, lid 3 van de Gemeentewet wordt voor 1 april van elk jaar verslag uitgebracht over de
werkzaamheden van het voorafgaande jaar.

Activiteiten
Vergaderingen
De rekenkamercommissie heeft in 2011 zeven maal vergaderd, namelijk op
10/1, 14/2, 21/3, 9/5, 20/6, 5/9 en 14/11.
Functioneren
In januari heeft de commissie haar functioneren geëvalueerd. De commissie is van mening dat
een rekenkamer van nut kan zijn. In september is ook een landelijk evaluatierapport over het
rekenkamerwerk, uitgebracht in opdracht van Binnenlandse Zaken door buro Berenschot.
Hierin, maar ook in de reactie op dat rapport van onder meer de NVRR (Nederlandse
Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercomissies), wordt benadrukt, dat de rekenkamer
alom in den lande als nuttig wordt ervaren.
De commissie vindt wel dat onderzoeken of quickscans een duidelijke meerwaarde moeten
hebben voor uiteindelijk de burgers. De inzet van middelen moet overigens ten opzichte van
het te behalen resultaat verantwoord zijn. Dat wil zeggen dat deze inzet bescheiden kan zijn
wanneer er weinig onderzoeken of quickscans worden uitgevoerd.
Voorts is kennis genomen van discussies over zgn. ‘slapende commissies’ en het verplicht
stellen dat in de gemeentebegroting een budget voor het rekenkamerwerk wordt opgenomen.
De Gemeenteraad van Beemster heeft bij de behandeling van het jaarverslag 2010 gevraagd
wat er geregeld is over de communicatie met de leden van de Raad.
Het reglement van orde voor de commissie alsmede de onderzoeksregels voor de commissie
handelen over de communicatie. Kortweg komt het hierop neer dat de onderzoeksregels, het
jaarverslag, alsmede de eindrapportages worden aangeboden aan de Raad. Verslagen en
rapportages worden aangeboden voor publicatie op de websites van de gemeenten en voor de
interne en externe communicatie zal afstemming plaatsvinden met de griffiers.
Ook een aan een extern bureau verleende onderzoeksopdracht wordt ter kennis van de Raad
gebracht. In dit verband wordt nog opgemerkt dat buiten rekenkamerverband de leden van de
commissie geen uitspraken doen over lopende rekenkameronderzoeken.
Contact met gemeenteraden, griffiers en colleges van Burgemeester en
wethouders
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Op 26 januari heeft de commissie overleg gehad met de griffiers. Daarnaast hebben zowel de
voorzitter als de secretaris tussentijds onder meer met hen informeel contact gehad. De
griffier van Zeevang, mevrouw Guda Kager is medio 2011 opgevolgd door de heer Tjaard
Heikens.
Onderzoek c.a.
In november werd de quickscan “afhandeling ingekomen aanvragen/verzoeken” afgerond en zal
in februari 2012 aan de Gemeenteraden en pers worden aangeboden.
Door omstandigheden heeft de afwikkeling van deze scan veel tijd gevergd.
Het onderwerp “beheersbaarheid van de kosten voor leerlingenvervoer” en het thema
“inkoopbeleid” zijn voor de eventuele formulering van een onderzoeksopdracht wederom
discussiepunten in de commissie.
Als het komt tot bedoelde formulering dan gaat daar in elk geval voor wat betreft het
leerlingenvervoer eerst nog een vermoedelijk tijdrovende informatieronde bij de gemeenten
aan vooraf.
Nagegaan wordt welke kengetallen er zoal zijn. De commissie realiseert zich dat die getallen
een goede leidraad kunnen zijn voor de uitoefening van de controlefunctie van de
Gemeenteraad. Of dit thema in een later stadium voor verdere uitwerking in aanmerking komt
is dus vooralsnog de vraag.
Naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad van Beemster zal in het jaarverslag in het
vervolg vermeld worden de reden(en) waarom een in de commissie ter sprake gebracht thema
uiteindelijk niet heeft geleid tot een onderzoeksopdracht.
De onderwerpen gemeentelijke handhaver, effectiviteit van het minimabeleid en dorpsraden
kunnen nog discussiepunten worden.

Samenstelling rekenkamercommissie
Beemster: Gerard Groot en Leo Schagen (vice-voorzitter)
Graft-De Rijp: Joop Klukhuhn (tot 10 november in verband met zijn benoeming tot
wethouder) en Paul Wensveen
Schermer: John Hagens en Joost Vaalburg
Zeevang: Fred Habold (tot juni vanwege zijn benoeming tot wethouder en opgevolgd door)
Frans Visser en Age Waaksma.
Voorzitter: Jos Louter (herbenoemd per 1 januari 2012 voor 6 jaar) en secretaris Hielke Jager.

Inkomsten en uitgaven
Vanwege lager uitvallende kosten en bezuinigingen zijn de bijdragen van de vier gemeenten aan
de rekenkamercommissie naar beneden bijgesteld.
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In dit jaar is totaal aan onderzoekskosten, vergoedingen, reis- en verblijfskosten, contributie
NVRR € 9.599,06 uitgegeven. De bijdrage per gemeente voor het jaar 2011 is € 9.599,06 : 4 =
€ 2.399,77.

Afspraken
Dit jaarverslag, dat aan de gemeenteraden en de pers wordt verzonden, is vastgesteld in de
vergadering van de commissie van 23 januari 2012.

De voorzitter

De secretaris

Dhr. J.S.C.M. Louter

Dhr. H. Jager
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