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Jaarverslag 2015 rekenkamercommissie De Waddeneilanden 

1. Algemeen 
Het jaar 2015 was het tweede jaar van de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De 

Waddeneilanden. De rekenkamercommissie bestaat, net als in 2014, uit drie leden, te weten 

mevrouw Esther Fogl, mevrouw Jolanda van Leeuwen en de heer Remco Admiraal (voorzitter). 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de hand van het jaarplan 2015, waarin de globale plannen 

voor dit jaar zijn opgenomen inclusief een eerste begroting en planning.  

2. Uitgevoerde onderzoeken 

De rekenkamercommissie heeft haar onderzoek naar de sturingsmogelijkheden van en 

informatievoorziening aan de afzonderlijke gemeenteraden in de Gemeenschappelijke Regeling de 

Waddeneilanden afgerond. De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te geven in de positie 

van de afzonderlijke gemeenteraden in de gemeenschappelijke regeling van het 

samenwerkingsverband. De centrale vraagstelling voor dit onderzoek luidde: 

“In welke mate kunnen de verschillende gemeenteraden c.q. gemeenteraadsleden sturing geven aan 

de beleidsvorming en –uitvoering in de huidige praktijk van het samenwerkingsverband en hoe zou 

dat beter kunnen?” De rekenkamercommissie heeft daarbij in het bijzonder gekeken naar de 

informatiestromen.  

De rekenkamercommissie heeft het onderzoeksrapport toegelicht aan de gemeenteraden van 

Ameland, Schiermonnikoog, Texel en Vlieland. 

Het tweede onderzoek dat de rekenkamercommissie gestart is, betreft een onderzoek naar 

evenementenvergunningen. De doelstelling van dit onderzoek is om de eilanden inzicht te geven in 

de kwaliteit en de kosten van de dienstverlening bij evenementenvergunningen. Door dit onderzoek 

uit te voeren op de vijf eilanden wordt er ook de mogelijkheid gecreëerd om van elkaar te leren. De 

centrale vraagstelling voor dit onderzoek luidt: “In hoeverre is er bij de dienstverlening van 

evenementenvergunningen sprake van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende werkwijze?” 

Eind 2015 heeft de rekenkamercommissie de gemeenten een tussenrapport van een 

studentenonderzoek van de NHL gestuurd. Deze tussenrapportage geeft inzicht in de peiling onder 

gebruikers van de evenementenvergunningen en bevat ook een website check. De bevindingen uit 

de tussenrapportage worden meegenomen in het onderzoek  van de Rekenkamercommissie.Het is 

goed nog even te vermelden dat bij de tussenrapportage geen ambtelijk en bestuurlijk wederhoor 

heeft plaatsgevonden. De verspreiding van de tussenrapportage is alleen bedoeld om de gemeenten 

de gelegenheid te bieden deze uitkomsten nog mee te kunnen nemen in hun beleidsvoorbereiding 

m.b.t. evenementen in 2016. 
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De rekenkamercommissie heeft op verzoek van de raad van Schiermonnikoog onderzoek gedaan 

naar het project De Promenade dat in een Stichting De Promenade is geregeld. Het doel van het 

onderzoek was om inzicht te krijgen in het proces van planvorming tot de besluitvorming, de 

informatievoorziening en de wijze waarop de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad 

hun verantwoordelijkheden en rollen in dit project hebben ingevuld of hadden kunnen invullen. Dit 

onderzoek is separaat gefinancierd door en verantwoord aan de gemeente Schiermonnikoog en de 

financiële verantwoording daarover valt buiten de reikwijdte van dit jaarverslag. 

Vanuit een fractie van de gemeente Terschelling heeft de rekenkamercommissie een 

onderzoekverzoek ontvangen. Na bestudering van documenten heeft de rekenkamercommissie op 

basis van haar onderzoekscriteria vastgesteld dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om een 

onderzoek te starten.  

 

3. Communicatie 

Er is een pagina op de website van het samenwerkingsverband gemaakt waar de verschillende 

documenten van de rekenkamercommissie zijn terug te vinden. Daar is ook een korte beschrijving en 

achtergrond van de leden van de rekenkamercommissie terug te vinden. 

Er zijn in 2015 twee nieuwsbrieven verschenen. 

De rekenkamercommissie is bij (delegaties van) de raadsfracties (presidia, 

fractievoorzittersoverleggen) bij de Waddeneilanden op bezoek geweest om onderzoeksrapporten 

toe te lichten, daarnaast heeft zij ook enkele vergaderingen van de griffiers van de Waddeneilanden 

bijgewoond. 

De bijeenkomsten met de rekenkamers Friesland zijn bezocht, alsmede enkele bijeenkomsten van de 

Kring Noord NVRR (Nederlandse Vereniging Rekenkamers Rekenkamercommissies).  Er is een 

bijeenkomst bijgewoond in Den Helder van rekenkamercommissie uit de Noordkop , waar de 

rekenkamercommissie Den Helder een initiatief op een gezamenlijk onderzoek heeft voorgesteld.  

 

3. Financiële realisatie 2015   

De begroting van de rekenkamercommissie bedroeg in 2015 in totaal € 25.000,-, hetgeen het bedrag 

is dat middels de begroting van het samenwerkingsverband De Waddeneilanden beschikbaar is 

gesteld. De verordening op de rekenkamercommissie stelt dat dit budget dient als onderzoeksbudget 

en ter dekking van de vergadervergoeding  en reiskosten.  

De gerealiseerde lasten in 2015 zijn circa  € 29.190,-. Dit betekent een overschrijding, deze 

overschrijding is volledig te wijten aan gemaakte uren voor het uitvoeren van taken van de ambtelijk 

secretaris.  

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door het secretariaat van de Gemeenschappelijke 

regeling voor verslaglegging, opmaak en redigering van stukken en de website. Overige ambtelijke 

ondersteuning is eerder, in 2014, ingevuld door de griffier van Ameland (die in die tijd ook griffier 
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was van de Eilanderraad). In de verordening van de rekenkamercommissie is vastgelegd dat de 

rekenkamercommissie een ambtelijk secretaris heeft die in dienst is van het samenwerkingsverband.  

In ieder geval betekent dit dat de kosten voor een ambtelijk secretaris door het 

samenwerkingsverband worden gedragen en niet uit het aan de rekenkamercommissie beschikbaar 

gestelde budget wordt gefinancierd. In 2015 is niet voorzien in een ambtelijk secretaris, ,daarom zijn 

deze taken door de leden van de rekenkamercommissie zelf uitgevoerd. De rekenkamercommissie 

heeft in 2015  € 5.000,- aan kosten  gemaakt voor de uitvoering van deze taken. Deze kosten zijn op 

26 november aan de orde geweest bij het reguliere griffiersoverleg in aanwezigheid van de 

waarnemend secretaris GR De Waddeneilanden. Besloten is dat in 2015 de extra kosten voor de 

secretaris functie apart met de vijf eilanden worden afgerekend. 

In 2015 is de rekenkamercommissie aan de slag geweest met twee onderzoeken. De kosten voor 

deze onderzoeken zijn gerangschikt onder onderzoekskosten en zijn binnen de begroting gebleven. 

De vergader-en reiskosten zijn hoger uitgekomen dan ingeschat. Dat is met name gekomen doordat 

er meer gereisd is dan eerder voorzien. De rekenkamercommissie had verwacht de interviews meer 

groepsgewijs en in Harlingen plaats te kunnen laten vinden. Agendatechnisch bleek dit slechts zeer 

beperkt mogelijk te zijn. De overschrijding van de vergader- en reiskosten wordt ruimschoots 

opgevangen door het overschot op de communicatiekosten en het onderdeel onvoorzien dat de 

rekenkamercommissie in de begroting heeft opgenomen om dergelijke kosten te compenseren.  

De kosten voor het lidmaatschap van de landelijke vereniging van rekenkamers (NVRR) zijn in 2015 

apart verantwoord. Door indexatie zijn de kosten van het lidmaatschap gestegen. 

 

  Begroting 2015 Realisatie 2015 

Onderzoekskosten    €       21.000,00   €  20.309,00 

Vergaderkosten en 

reiskosten  €         2.000,00   €    3.481,95 

Lidmaatschap NVRR    €            330,00   €       399,30 

Communicatiekosten    €             500,00   € -  

Onvoorzien    €         1.170,00   € - 

Totaal 
 €       25.000,00 €  24.190,25 

Secretariaatskosten   €     5.000,00 

 Totaal 
 

€   29.190,25 
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