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Jaarverslag 2020 Rekenkamercommissie De Waddeneilanden  
 
 
Algemeen  
 
Ter vervanging van Jolanda van Leeuwen is Edwin van de Wiel vanaf 2020 lid van de 
rekenkamercommissie. Edwin heeft de introductiecursus van de NVRR gevolgd. 
 
De rekenkamercommissie heeft bij de onderzoeken rekening te houden met de coronamaatregelen. 
Concreet betekent het dat interviews en andere contacten die nodig zijn voor de onderzoeken in 2020 
grotendeels online zijn uitgevoerd. Ook de andere contacten van de rekenkamercommissie, 
waaronder de eigen vergaderingen zijn grotendeels online gedaan.    
 
Voor de rekenkamercommissie is conform de in 2018 vastgestelde verordening een begeleidings-
commissie ingesteld, bestaande uit de griffiers van elk van de gemeenten de eilanden, aangevuld met 
een raadslid per gemeente. De begeleidingscommissie is in 2020 samen met de leden van de 
rekenkamercommissie één keer bij elkaar geweest. In de begeleidingscommissie is onder meer 
gesproken over intensivering van de contacten tussen rekenkamercommissie en de gemeenteraden, 
onder meer in het licht van het ‘ophalen’ van onderwerpen voor onderzoek. Ook is gesproken over de 
financiën van de rekenkamercommissie in relatie tot de beperkte mogelijkheden om jaarlijks een 
groter onderzoek voor alle vijf gemeenten uit te voeren.  
 
 
Onderzoeken 2020 voor de vijf gemeenten 
 
In 2020 is gewerkt aan de volgende onderzoeken. 
 
• 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 (opleiding 
Natuurkunde) van NHL Stenden Hogeschool een onderzoek laten doen naar de 
samenwerkingsverbanden in het Waddengebied. Doel was om een actueel overzicht op te 
stellen van betrokken partijen, bevoegdheden en onderlinge relaties. Het onderzoek is begin 2020 
afgerond en aan de gemeenteraden aangeboden. 
 

• In 2020 zijn de werkzaamheden gedaan voor het onderzoek naar de financiële en bestuurlijke 
relatie tussen de gemeente en de zwembaden. Het eindrapport bevat een vergelijking van de 
financiële en organisatorische situatie in de vijf Waddengemeenten en is begin 2021 aan de 
gemeenteraden aangeboden.  
 

• In 2020 is een eerste opzet gemaakt van een onderzoek naar de governance rond  calamiteiten 
Waddenzee. Het onderzoek wordt (in 2021) uitgevoerd door studenten van bachelor opleiding 
Global Responsability and Leadership van de RUG Campus Fryslân.  

 
 
Specifiek onderzoek voor een eiland (bekostigd uit aanvullend budget) - Gemeente 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 
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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 is in 2020 afgerond en in september in de gemeenteraad gepresenteerd van Texel. 

• 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 (fase 1 van) dit onderzoek in 2020 uitgevoerd. Het rapport is 
halverwege 2020 afgerond en in september gepresenteerd in de gemeenteraad van Texel.  

• Samen met rekenkamercommissie Den Helder is een quick scan onderzoek gestart naar de 
vormgeving en doeltreffendheid van het duurzaamheidsbeleid. De uitvoering wordt gedaan door 
een extern bureau.  

 
Overige werkzaamheden en communicatie 
 
De relenkamercommissie heeft in 2020 vier keer vergaderd, waarvan deels online. De 
commissieleden hadden daarnaast regelmatig contact in verband met overleg en uitvoering van 
afzonderljke onderzoeken.  
Er is in 2020 één nieuwsbrief verschenen (te vinden via de web site van de griffie van de gemeente 
Texel.) 
Vanwege de coronamaatregelen zijn reguliere bijeenkomsten waar de rekenkamercommissie 
normaliter aan deelneemt, zoals het najaarsymposium van de Kring Noord van de NVRR, niet 
doorgegaan.  
 
Financiën 
 
De begroting van de rekenkamercommissie bedroeg in 2020 in totaal 31.000 euro (exclusief BTW). Dit 
bedrag is in 2020 volledig uitgegeven.  
 
 2020 Begroot Werkelijk 

Onderzoek 21.500,00 22.688,84*

Secretaris 6.000,00 5.720,00

Vergadering 2.000,00 1.728,00

Reiskosten 1.000,00 460,37

Overige kosten 500,00 401,50

      

 Totaal 31.000,00 30.998,71
* De kosten voor de uren voor het onderzoek naar de GGD Hollands Noorden,  
grote projecten en duurzaamheidsbeleid zijn voor rekening van de gemeente  
Texel en 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 hoger dan begroot. De omvang van het 
onderzoeksbudget maakt het noodzakelijk om scherp te kiezen welke onderzoekswerkzaam-
heden wel of niet worden gedaan; mede daarom is in 2020 gekozen om 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. 

 De vergaderkosten zijn iets lager uitgekomen dan begroot.  
 De reiskosten zijn lager, met name doordat er vanwege de coronamaatregelen, veelal online is 

gewerkt en vergaderd.  
 De overige kosten betreffen het lidmaatschap van de NVRR. 


