
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In 2015 heeft de rekenkamercommissie twee onderzoeken en een tussenrapportage opgeleverd. 
 
Het eerste onderzoek betreft een onderzoek naar de sturingsmogelijkheden van en informatievoorziening aan 
de afzonderlijke gemeenteraden in de Gemeenschappelijke Regeling VAST. De belangrijkste boodschap is 
dat de gemeenschappelijke regeling de bestuurskracht van de eilanden versterkt, de bestuurlijke 
vertegenwoordiging in allerhande gremia efficiënter maakt en de lobby naar rijk en andere partijen effectiever. 
Het samenwerkingsverband heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Daar tegenover staat dat de 
regeling niet voldoet aan de wet en dat de besluitvormingsprocessen ondoelmatig verlopen en niet voldoende 
zijn vastgelegd, waardoor raadsleden en het Algemeen Bestuur onvoldoende in positie zijn gebracht om grip 
te hebben op het samenwerkingsverband. 
 
Het tweede onderzoek is een onderzoek naar evenementenvergunningen bij de vijf waddeneilanden. De 
peiling onder de vergunningaanvragers in de gemeenten is door studenten van de Noordelijke Hogeschool in 
april- mei uitgevoerd en de tussenrapportage van de studenten is beschikbaar gesteld aan de ambtelijke 

  

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden 

Nieuwsbrief Nr. 2, oktober 2015 

Plannen minister Plasterk: geen 
rekenkamercommissies meer, alleen 
nog rekenkamers  

Minister Plasterk heeft in een brief aan de 
Tweede Kamer zijn plannen voor de 
invulling van het lokale rekenkamerwerk 
ontvouwd. Eén van de belangrijkste 
wijzigingen die hij voorstelt betekent dat 
alle gemeenten een (liefst 
gemeenschappelijke, regionale ) 
rekenkamer in moeten stellen. Hiermee 
zou de kwaliteit van het rekenkamerwerk 
verbeteren. Voor de 
rekenkamercommissie De 
Waddeneilanden hebben de plannen van 
de minister op de korte termijn geen 
consequenties, uw leden zullen de 
ontwikkelingen op de voet volgen.  

 

Agenda najaar 2015 

september: presentatie raad Schiermonnikoog, Texel en 
Vlieland onderzoek gemeenschappelijke regeling  
 
september: ALV Nederlandse vereniging van rekenkamers 
en rekenkamercommissies 
 
september: bespreking op Schiermonnikoog rapport De 
Promenade 
 
oktober - november: presentatie raad Ameland en 
Terschelling onderzoek gemeenschappelijke regeling 
 
november: studiemiddag rekenkamercommissies van het 
Noorden over burgerparticipatie  
 
november: vergadering Friese rekenkamers over 
mogelijkheden gezamenlijk onderzoek sociaal domein/ 
decentralisaties 
 

 



 

 

 

organisaties. Het eindrapport van de rekenkamercommissie zal conform planning medio 2016 worden 
afgerond. 
 

Daarnaast heeft de rekenkamercommissie op verzoek van de gemeenteraad van Schiermonnikoog onderzoek 
gedaan naar het project De Promenade. Dit onderzoek is in de zomer afgerond. Het onderzoeksrapport is 
aangeboden aan de gemeenteraad van Schiermonnikoog, die het onderzoek ook bekostigd heeft. 
 
Vanuit een fractie van de gemeente Terschelling heeft de rekenkamercommissie een onderzoekverzoek 
ontvangen. Na het bestuderen van documenten heeft de rekenkamercommissie op basis van haar 
onderzoekscriteria vastgesteld dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om en onderzoek te starten.  
 
De belangrijkste stukken en rapporten worden gepubliceerd via de website. Daarmee heeft ook de 
geïnteresseerde burger toegang tot deze informatie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deze nieuwsbrief, plannen van aanpak 
van de onderzoeken en andere 
documenten van de RKC zijn te vinden 
op onze website.  
 

http://www.dewaddeneilanden.nl/organisatie/rekenkamercommissie/

