
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden 

Nieuwsbrief Nr. 4, juni 2017 

De Waddentoets onderzoek 2017 en in 2018 

(vooralsnog) inhuur 

In juni 2017 start de rekenkamercommissie met het 

onderzoek De Waddentoets. Het plan van aanpak 

staat inmiddels op de website en is verspreid onder 

de raden, de bestuurlijke en ambtelijke organisatie 

van de vijf eilanden. De planning is om het 

onderzoek nog dit jaar af te ronden.  Het onderzoek 

inhuur schuift door naar 2018, omdat het budget van 

de rekenkamercommissie toereikend is voor één 

gezamenlijk onderzoek per jaar.  

Overige suggesties voor onderzoek 

Op de tweedaagse van Schiermonnikoog zijn 

verschillende onderzoek suggesties opgehaald. 

Bijvoorbeeld onderhoud brug rijks concessies 

veerdienst. Dit onderwerp voldoet niet volledig aan 

de onderzoek criteria voor een 

rekenkameronderzoek. Het onderwerp betreft een 

niet door de gemeente als bevoegd gezag te 

beïnvloeden beleidsterrein.  

 

agenda tot en met de 

zomer 

 

 

juni : Ambtelijk wederhoor onderzoek Wmo  

 

30 juni : rekenkamercommissie 

vergadering 

 

juni/ juli : Bestuurlijk hoor onderzoek HVC 

 

juni : Enquête onder raadsleden, college 

leden en ambtelijke organisatie t.b.v 

onderzoek Waddentoets 

 

juli : start dossier studie Waddentoets 

 

augustus : bestuurlijk hoor onderzoek Wmo 

 

 

 

 

Werkzaamheden voorjaar 2017:  

Presentatie onderzoek Evenementen 

Evenementen: onderzoek voor de vijf eilanden: Op 7 februari heeft de rekenkamercommissie een 

presentatie gehouden in de commissievergadering op Terschelling over het rapport 

Evenementenvergunning. Het eindrapport is in oktober 2016 definitief afgerond en aangeboden aan de 

vijf eilanden.  

Een onderzoek t.b.v. de Friese Waddeneilanden 

 

De Wmo2015: onderzoek Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog (op basis van apart 

beschikbaar gesteld budget): Onder leiding van tien voorzitters van Friese rekenkamercommissies van 

zestien gemeenten is een initiatief tot een gezamenlijk onderzoek naar de Wmo2015 gestart in oktober 

2016. De oorspronkelijke planning was dat het rapport voor de zomer 2017 kon worden afgerond. 

Rekening houdend met de afgesproken termijn van wederhoor in de diverse gemeenten, de tijd die het 

verwerken van opmerkingen met zich meebrengt is de planning bijgesteld naar oplevering van de 

rapporten in het najaar 2017.  

 



 

 

 

Deze nieuwsbrief, plannen van 

aanpak, onderzoeken en andere 

documenten van de RKC zijn te 

vinden via de website van het 

Samenwerkingsverband De 

Waddeneilanden  

 

Twee onderzoeken t.b.v. Texel 

HVC onderzoek – Texel (op basis van apart beschikbaar gesteld budget): Voor de zomer 2016 heeft 

Texel zich aangesloten bij het gezamenlijk opvolgonderzoek dat acht rekenkamercommissies uitvoeren 

naar de implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek HVC van mei 2014. De deelnemende 

rekenkamercommissies naast Texel zijn: Beverwijk, Den Helder, Dronten, Heerhugowaard, Lelystad, 

Noordoostpolder en Zaandam. Het opvolgonderzoek heeft het karakter van een quick scan. In een 

gezamenlijke bijeenkomst voor raden zullen de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd door de 

onderzoeker Rob de Greef. De planning van dit gezamenlijke onderzoek is opgeschoven, omdat de 

reactie termijn van wederhoor bij een aantal gemeenten niet gehaald is. De verwachting is dat dit 

onderzoek na de zomer zal worden afgerond.  

 

Veiligheidsregio onderzoek – Texel (op basis van apart beschikbaar gesteld budget): Het onderzoek is 

eind 2016 afgerond en op 8 maart jl. is de rekenkamercommissie aanwezig geweest om vragen te 

beantwoorden tijdens de behandeling van het rapport in de raadscommissie. 

Eerste termijn van de rekenkamercommissie leden eindigt per januari 2018 

De rekenkamercommissie heeft drie externe leden die in januari 2014 zijn benoemd voor een periode 

van vier jaar. Dit betekent dat de gemeenteraden in januari 2018 moeten besluiten over de bemensing 

van de rekenkamercommissie. Leden kunnen op basis van de verordening, twee maal worden 

herbenoemd.  

Twee leden Jolanda van Leeuwen en Esther Fogl willen graag voor een tweede termijn worden 

herbenoemd. De voorzitter Remco Admiraal heeft aangegeven niet voor een tweede termijn te opteren. 

Hiermee is de continuïteit gewaarborgd.  

De rekenkamercommissie heeft hiervan melding gedaan.  

De griffiers van de vijf Waddengemeenten pakken het benodigde traject op. Daarbij wordt tevens 

gekeken naar een actualisatie van de Verordening Gemeenschappelijke rekenkamercommissie De 

Waddeneilanden. 

  

 

http://www.dewaddeneilanden.nl/documentatie

