
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

In 2015 laat de Rekenkamercommissie drie onderzoeken uitvoeren.  
 
Het eerste onderzoek betreft een onderzoek naar de sturingsmogelijkheden van en informatievoorziening 
aan de afzonderlijke gemeenteraden in de gemeenschappelijke regeling. De doelstelling van dit onderzoek 
is inzicht geven in de positie van de afzonderlijke gemeenteraden in de gemeenschappelijke regeling van 
het samenwerkingsverband. Dit onderzoek wordt medio 2015 afgerond. 
 
Het tweede onderzoek is een onderzoek naar evenementenvergunningen bij de vijf Waddeneilanden. De 
doelstelling van dit onderzoek is om de eilanden inzicht te geven in de kwaliteit en de kosten van de 
dienstverlening bij evenementenvergunningen. Onderdeel van het onderzoek is een peiling onder de 
vergunningaanvragers in de gemeenten. Dit onderzoek wordt eind 2015, begin 2016 afgerond. 
 
Daarnaast doet de Rekenkamercommissie op verzoek van de gemeenteraad van Schiermonnikoog 
onderzoek naar het project De Promenade, dat in een Stichting De Promenade is geregeld. Dit onderzoek 
wordt medio 2015 afgerond. Over dit onderzoek wordt apart gerapporteerd aan de gemeenteraad van 
Schiermonnikoog, die het onderzoek ook bekostigd. Voor het veldwerk van dit onderzoek is een extern 
bureau ingeschakeld. 
 
De belangrijkste stukken en rapporten worden gepubliceerd via de website www.dewaddeneilanden.nl 
Daarmee heeft ook de geïnteresseerde burger toegang tot deze informatie. De Rekenkamercommissie 
informeert de gemeenteraden, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en colleges het komende jaar 
via nieuwsbrieven en mededelingen. Daarbij worden waar nodig ook bijeenkomsten van het Algemeen 
Bestuur bijgewoond. 

 

  

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden 
Nieuwsbrief Nr. 1, maart 2015 

Van de voorzitter 
 
Met veel plezier bieden wij u de eerste nieuwsbrief van de 
rekenkamercommissie (RKC) van de Waddeneilanden aan. 
Deze nieuwsbrief is voor alle medewerkers, raadsleden en 
collegeleden van de vijf Waddeneilanden en de 
gemeenschappelijke regeling en verschijnt tweemaal per jaar. 
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van onze 
activiteiten. We wensen u veel plezier met lezen! 
Namens de Rekenkamercommissie, Remco Admiraal, voorzitter  

Agenda 
 
Februari: Opstart studenten-
onderzoek NHL naar de klant-
tevredenheid onder aanvragers van 
evenementenvergunningen 
 
Maart: RKC geeft toelichting op 
onderzoeken aan Dagelijks Bestuur 
 
April: RKC komt naar de 
tweedaagse op Texel 
 

 

 

 

Jaarcongres NVRR 17 april 2015 

 

http://www.dewaddeneilanden.nl/

