
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inhuur, het nieuwe gezamenlijk onderzoek in 2018 

In mei gaat de rekenkamercommissie van start met het onderzoek externe inhuur. Dit onderwerp is 

opgehaald tijdens de laatste tweedaagse 2017 op Schiermonnikoog. Het onderzoek zal worden uitgevoerd 

voor alle vijf de Waddeneilandgemeenten. Het eindrapport zal begin 2019 worden afgerond. 

 

Wat doet uw rekenkamercommissie: benchmark BMC en folder NVVR 

Wij hopen tijdens de tweedaagse in september op Vlieland kennis te kunnen maken met de nieuwe 

raadsleden. 

Uw rekenkamercommissie heeft meegewerkt aan de benchmark van adviesbureau BMC naar de staat van 

gezamenlijke rekenkamercommissie in Nederland. Tijdens de tweedaagse willen we nader ingaan op wat 

u van uw rekenkamercommissie mag verwachten en de uitkomsten van het benchmarkonderzoek  

 

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVVR) heeft een 

informatiefolder opgesteld:” Beleid onderzocht – Wat de rekenkamer voor u kan betekenen”. Hierin is 

voor gemeenteraadsleden kort en bondig inzicht gegeven hoe een rekenkamercommissie de raad kan 

ondersteunen in zijn werk. Voor nu volstaan we met een link naar de folder: 

www.nvrr.nl/download/?id=80828&.  

 

Website gezamenlijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden 

  

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden 

Nieuwsbrief Nr. 5, mei 2018 

Nieuwe  voorzitter  

Na vier jaar heeft Remco 

Admiraal afscheid genomen van 

de rekenkamercommissie. 

Inmiddels is er een nieuwe 

(beoogd) voorzitter: Engbert 

Boneschansker. Engbert heeft 

ruime ervaring in 

(beleids)onderzoek bij 

verschillende 

onderzoeksbureaus en de 

laatste twaalf jaar vanuit 

Bureau Beleidsonderzoek in 

Leeuwarden. Engbert is 53, 

woont samen en heeft twee 

(studerende) zoons.   

 

Agenda 

Juni/Juli: Op Texel zal de 

nieuwe voorzitter worden 

benoemd en de twee andere 

leden worden herbenoemd 

 

Mei: Landelijk jaarcongres 25 

mei NVRR (Nederlandse 

vereniging van Rekenkamer en 

rekenkamercommissies) 

 

Juni: Rapport Waddentoets  

openbaar 

 

September: tweedaagse op 

Vlieland 

 

 

https://www.nvrr.nl/download/?id=80828&


 

 

De belangrijkste stukken en rapporten worden gepubliceerd via de website rekenkamercommissie De 

Waddeneilanden van het samenwerkingsverband. Op de site van de afzonderlijke eilanden zal een 

verwijzing naar de website van het samenwerkingsverband staan. Daarmee heeft ook de geïnteresseerde 

burger toegang tot deze informatie. De rekenkamercommissie heeft haar interne werkwijze zoals het 

visiedocument en regelement van orde aangepast aan de nieuwe Verordening van de Gezamenlijke 

rekenkamercommissie De Waddeneilanden 2018. Ook deze stukken zijn via de website openbaar.  

 

Advies Raad van Openbaar Bestuur 

De Raad van Openbaar Bestuur (ROB) heeft vorig jaar een advies uitgebracht “Voor de publieke zaak”. 

Het advies ging over de aantrekkelijkheid van het ambt van decentrale volksvertegenwoordiger, zoals 

gemeenteraadslid. Dat ambt staat volgens de ROB onder druk vanwege de tijdsinvestering, de grote 

verantwoordelijkheid en het zoeken naar een balans tussen ambt, werk en privé. De raad pleit onder 

meer voor een goede toerusting van raadsleden door griffie, fractie-ondersteuning, scholing en een sterke 

rekenkamer. Volgens de ROB reserveren raden nu minder dan 1% van de gemeentelijke begroting voor 

ondersteuning, opleiding en rekenkameronderzoek. Het advies is te vinden op: 

www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2018/03/20/voor-de-publieke-zaak.  

 

 
 

https://app.box.com/s/upmbivd4gerw05lvaqhz
https://app.box.com/s/upmbivd4gerw05lvaqhz
http://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2018/03/20/voor-de-publieke-zaak

