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Algemeen  
 
2018 kende een aantal veranderingen rond de rekenkamercommissie De Waddeneilanden. Ten 
eerste is een nieuwe voorzitter toegetreden tot de commissie. De rekenkamer bestaat vanaf 1 januari 
2018 uit Esther Fogl, Jolanda van Leeuwen en Engbert Boneschansker (voorzitter). De leden en de 
nieuwe voorzitter zijn op 28 juni op Texel tijdens de gemeenteraadsvergadering beëdigd. 
 
Ten tweede is een nieuwe verordening van de rekenkamer vastgesteld door de vijf gemeenteraden. 
De belangrijkste wijziging in de verordening betreft de ontvlechting van de rekenkamer van de 
Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden (dat is ook de aanleiding voor aanpassing van de 
verordening). De rekenkamer is in de nieuwe verordening direct gekoppeld aan de gemeenteraden 
van de vijf Waddeneilanden. Ook is een begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit de griffiers 
van de eilanden. In het verlengde van de nieuwe verordening heeft de rekenkamer haar reglement 
van orde aangepast en een nieuw visiedocument opgesteld. (Alle documenten zijn te vinden via de 
web site van de griffie van de gemeente Texel.) 
 
 
Onderzoeken 2018 
 
In 2018 is gewerkt aan de afronding van het onderzoek naar de Waddentoets en is gestart met het 
onderzoek naar externe inhuur. 
 
Waddentoets 
Begin juli is de eindrapportage van het onderzoek naar de Waddentoets opgeleverd. De 
eindrapportage is verstuurd naar de eilander gemeenteraden, colleges en geplaatst op de website 
(begin juli 2018). Ook is het rapport verstuurd aan de contactpersonen bij de betrokken ministeries, 
provincie Noord-Holland, provincie Fryslân (half juli 2018). Het rapport is in alle vijf eilander 
gemeenteraden besproken (zie het schema hierna).  
Inmiddels is op landelijk niveau besloten tot een evaluatie van het convenant en de Waddentoets. De 
evaluatie wordt uitgevoerd door het bureau Twijnstra. 
 
Gemeente Raads-

commissie 
Raad Besluit 

Ameland 04-02-19 25-02-19 1. De 7 conclusies van de rekenkamercommissie te onderschrijven.  
2. Het Dagelijks bestuur van de Waddeneilanden te vragen om de raden en colleges 

van de 5 eilanden voorstellen te doen ter uitvoering van aanbeveling 1,2, en 3. 
3. De griffier vragen om, met de andere griffiers, de uitvoering van aanbeveling 5 voor 

te bereiden.  
Schier Opinierend  

18-09-18 
Besluitvormend  
22-01-19 

1. De 7 conclusies van de Rekenkamercommissie in het rapport onderzoek naar de 
inrichting en uitvoering van de Waddentoets’ te onderschrijven.  

2. Het college te vragen om, met de andere 4 colleges, aan de slag te gaan met 
aanbeveling 4.  

3. Het Dagelijks Bestuur van De Waddeneilanden te vragen om de raden en colleges 
van de 5 eilanden voorstellen te doen ter uitvoering van aanbeveling 1, 2 en 3.  

4. De griffier te vragen om, met de andere griffiers, de uitvoering van aanbeveling 5 
voor te bereiden.  
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Gemeente Raads-
commissie 

Raad Besluit 

Terschelling   18-12-18 1. De 7 conclusies van de Rekenkamercommissie te onderschrijven.  
2. Het Dagelijks Bestuur van De Waddeneilanden te vragen om de raden en colleges 

van de vijf eilanden voorstellen te doen ter uitvoering van aanbeveling 1,2 en 3.  
3. De griffier te vragen om, met de andere griffiers, de uitvoering van aanbeveling 5 

voor te bereiden.  
Amendement 2018/73 
Toevoegen: 
 In het nieuw af te sluiten convenant expliciet de verantwoordelijkheid van de 

Rijksoverheid voor het welslagen van de Waddentoets tot uitdrukking te brengen. 
 Het college te vragen om met de andere 4 collegse aan de slag te gaan met 

aanbeveling 4; 
In het besluit de volgende punten aan te passen: 
Bij punt 2: Het Dagelijks bestuur van De Waddeneilanden te vragen om de raden en 
colleges te verzoeken, voorstellen te doen ter uitvoering van de aanbevelingen 1, 2, 3. 
Bij punt 3: De griffier te vragen om, met de andere griffiers, de uitvoering van 
aanbeveling 5 voor te breiden. 

Texel 04-09-18 19-09-18 1. De 7 conclusies van de Rekenkamercommissie te onderschrijven.   
2. Het college te vragen om, met de andere 4 colleges, aan de slag te gaan met 

aanbeveling 4.   
3. Het Dagelijks Bestuur van De Waddeneilanden te vragen om de raden en colleges 

van de 5 eilanden  voorstellen te doen ter uitvoering van aanbeveling 1, 2 en 3.   
4. De griffier te vragen om, met de andere griffiers, de uitvoering van aanbeveling 5 

voor te bereiden.   
Vlieland Presidium 4-

12-18 
17-12-18 1. De conclusies van de Rekenkamercommissie in het rapport ‘onderzoek naar de 

inrichting en uitvoering van de Waddentoets’ te onderschrijven 
2. Het college te verzoeken de aanbevelingen 1 t/m 4 op te volgen of voor te bereiden  
3. De griffier te verzoeken aanbeveling 5 voor te bereiden. 

 

 
 
Externe inhuur 
Het onderwerp externe inhuur is in 2017 tijdens de zogenoemde Waddentweedaagse op 
Schiermonnikoog genoemd als onderwerp voor mogelijk onderzoek van de rekenkamercommissie. 
Door raadsleden is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in externe inhuur. Vragen van 
raadsleden hadden te maken met bijvoorbeeld hoe is inhuur geregeld, hoe wordt gekozen voor inhuur, 
hoe kan de raad grip houden op inhuur, wat is de omvang van de inhuur, en is de omvang anders dan 
bij andere gemeenten? De rekenkamercommissie heeft op grond van die vragen externe inhuur als 
onderwerp voor onderzoek gekozen. Het onderwerp is ook gekozen omdat externe inhuur voor 
gemeenten vaak financieel en beleidsmatig van belang is. De informatieverzameling voor het 
onderzoek heeft in de periode juni-december plaats gevonden. Het eindrapport wordt begin 2019 
afgerond en aan de raden aangeboden. 
 
 
Overige werkzaamheden en communicatie 
 
In verband met de verandering in de organisatorische relatie met de raden, is ook een aantal 
praktische zaken veranderd. Voor praktische zaken rond web site, publicatie van rapporten en 
administratieve zaken is de griffie van de gemeente Texel aangewezen. De rekenkamer houdt over 
deze zaken contact met de griffie. 
 
Er is in 2018 een nieuwsbrief verschenen (ook te vinden via de web site van de griffie van de 
gemeente Texel.) 
 
Er zijn enkele bijeenkomsten bezocht, zoals het overleg van rekenkamers van Fryslân, het 
jaarcongres van de NVRR (Nederlandse Vereniging Rekenkamers Rekenkamercommissies), en 
symposia van de Kring Noord van de NVRR. Ook zijn bijeenkomsten bezocht van de samenwerkende 
rekenkamercommissies in Noord-Holland (Rekenkamers Boven het IJ). 
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In het najaar is op Vlieland de zogenoemde Tweedaagse bezocht waar een presentatie is gegeven 
van het onderzoek naar de Waddentoets, en waar onderzoeksonderwerpen voor de komende periode 
zijn geïnventariseerd. 
 
 
Financiën 
 
De begroting van de rekenkamercommissie bedroeg in 2018 in totaal 31.000 euro (exclusief BTW). Dit 
bedrag is in 2018 volledig uitgegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toelichting 
 De kosten voor onderzoeken bestaan uit de onderzoeksuren die de leden van de rekenkamer 

hebben besteed aan onderzoek, en een klein bedrag voor inhuur van externe deskundigheid 
(inhuur van BMC voor het onderzoek Waddentoets; 600,- euro). De onderzoekskosten zijn iets 
hoger dan begroot. De omvang van het onderzoeksbudget maakt het noodzakelijk om scherp te 
kiezen welke onderzoekswerkzaamheden wel of niet worden gedaan; soms is er daarom voor 
gekozen bepaalde onderzoeksdelen niet (in detail) mee te nemen.  

 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. 

 De vergaderkosten zijn iets hoger uitgekomen dan begroot i.v.m. een extra vergadering in 2018.  
 De reiskosten zijn binnen de begroting gebleven, en betreffen de reiskosten voor vergaderingen 

en voor onderzoek, waaronder bezoek voor interviews aan de eilanden voor onderzoeks-
uitvoering. 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 landelijke vereniging van rekenkamers 
(NVRR). 

 
 
 

2018 Begroot Werkelijk 

Onderzoek 21.500,00 22.616,77 

Secretaris 6.000,00 4.600,00 

Vergadering 2.000,00 2.340,00 

Reiskosten 1.000,00 956,93 

Overige kosten 500,00 486,30 

Totaal 31.000,00 31.000,00 


