
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden 

Nieuwsbrief Nr. 3, Oktober 2016 

Input voor onderzoeksonderwerpen 2017 

In 2017 zal de rekenkamercommissie de 

Waddeneilanden voor het vierde jaar actief zijn. De 

rekenkamercommissie is voornemens om de raden, 

seniorenconvent of presidium in het najaar te 

bezoeken om terug te kijken naar de afgeronde 

werkzaamheden en vooruit te blikken met 

suggesties voor nieuwe onderwerpen. Daarnaast 

hoort de commissie graag verbeterpunten ten 

aanzien van haar werkzaamheden zoals de 

communicatie, uitvoering van de onderzoek en 

dergelijke.  

 

Agenda najaar 2016 

5 oktober: aanbieden onderzoek evenementen 

aan de vijf Waddeneilanden. 

 

6 oktober : Regionale raadscommissie Rapport 

verbonden partijen Texel. 

 

4 november: Congres integriteit Nederlandse 

vereniging van rekenkamers en 

rekenkamercommissies 

 

najaar: desgewenst toelichting raden 

onderzoek evenementen en ophalen nieuwe 

onderwerpen. 

 

 

Werkzaamheden voorjaar en zomer 2016:  

Een gezamenlijk onderzoek Evenementen: onderzoek voor de vijf eilanden: In 2015 is de peiling 

onder de vergunning aanvragers door studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden afgerond 

en heeft de rekenkamercommissie een tussenrapportage aangeboden. In februari en maart 2016 zijn 

de interviews op de eilanden gehouden en in april en mei is het eindrapport geschreven. Het 

bevindingen rapport is begin juni uitgezet voor ambtelijk wederhoor en 13 juli is het rapport inclusief 

conclusies en aanbevelingen uitgezet voor een bestuurlijke reactie bij de vijf eilanden. Begin oktober is 

het onderzoek definitief afgerond en aangeboden aan de eilanden..  

Voorbereiding van een mogelijk onderzoek t.b.v. de Friese Waddeneilanden 

Wmo2015: voorbereiding mogelijk onderzoek Ameland Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog: 

Onder leiding van tien voorzitters van Friese rekenkamercommissies van zestien gemeenten is een 

initiatief tot een gezamenlijk onderzoek naar de Wmo2015 gestart. Het doel van het onderzoek is om 

inzicht te krijgen in de uitvoering van het gemeentelijke beleid ten aanzien van maatschappelijke 

ondersteuning en de wijze waarop de afzonderlijke gemeenten de regierol en grip hebben op de 

rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van dit beleid. Daarnaast kunnen raden en 

bestuurders inzicht krijgen in de uitvoering van de Wmo2015 bij andere Friese gemeenten om van te 

leren. In oktober 2016 kunnen de Friese rekenkamercommissies en / of raden zich definitief uitspreken 

over deelname aan dit onderzoek.  

 
 



 

 

    

Deze nieuwsbrief, plannen van 

aanpak, onderzoeken en andere 

documenten van de RKC zijn te 

vinden via de website van het 

Samenwerkingsverband De 

Waddeneilanden  

 

Drie onderzoeken t.b.v. Texel 

 

HVC onderzoek – Texel : Voor de zomer heeft Texel zich aangesloten bij het gezamenlijk 

opvolgonderzoek dat acht rekenkamercommissies gaan uitvoeren naar de implementatie van de 

aanbevelingen uit het onderzoek HVC. De deelnemende rekenkamercommissies naast Texel zijn: 

Beverwijk, Den Helder, Dronten, Heerhugowaard, Lelystad, Noordoostpolder en Zaandam. Het 

opvolgonderzoek heeft het karakter van een quick scan en mondt uit in een overkoepelende beknopte 

rapportage met in bijlagen de resultaten per gemeente. 

Voor dit onderzoek hebben de rekenkamercommissies de volgende hoofdvraag geformuleerd:  

In welke mate wordt er door de betrokken gemeenten en door HVC invulling gegeven aan de 

toezeggingen die zijn gedaan naar aanleiding van het eerdere onderzoek? In september zijn de 

documentstudie en de interviews voor Texel uitgevoerd. De planning is dat dit onderzoek nog in 2016 

zal worden afgerond. 

 

 

Verbonden partijen onderzoek – Texel: De controle door de gemeenteraden is in grote mate afhankelijk 

van de kwaliteit van de informatie die door de samenwerkingsverbanden en het college aan de 

gemeenteraad wordt verstrekt. Daarom heeft de rekenkamercommissie van Den Helder besloten een 

onderzoek te doen naar de kwaliteit van deze informatie en gevraagd of andere rekenkamercommissies 

in De Noordkop hieraan willen meedoen. Naast Texel heeft ook Schagen zich aangesloten bij dit 

onderzoek. De centrale vraag van het onderzoek is: “Welke informatie over verbonden partijen is voor 

de gemeenteraad beschikbaar en biedt deze informatie kwalitatief voldoende inzicht voor de 

gemeenteraad?” In september is het rapport aangeboden aan de raad van Texel.  

  

 

Veiligheidsregio onderzoek – Texel: Het doel van het onderzoek is het voor de raad van de gemeente 

Texel inzichtelijk en concreet maken hoe de kaderstellende en controlerende rol van de raad ten 

aanzien van de Veiligheidsregio NHN in de praktijk is ingevuld. Het onderzoek zal zich toespitsen op de 

rol van de raad bij het vaststellen en toepassen van de kostenverdeelsleutel. Een tweede doel van het 

onderzoek is om de raad inzichten te verschaffen op basis waarvan hij kan bepalen of er aanleiding is 

en mogelijkheden zijn om deze rol te versterken. In het voorjaar heeft de rekenkamercommissie 

middels een offerte procedure het onderzoeksbureau Berenschot voor dit onderzoek geselecteerd. De 

rekenkamercommissie blijft eindverantwoordelijk voor het rapport. Voor de zomer zijn de interviews en 

de documentenstudie uitgevoerd. De planning is dat dit onderzoek eind 2016 zal zijn afgerond.  
 

http://www.dewaddeneilanden.nl/documentatie

