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Voorstellen nieuw lid: Edwin van de Wiel  
Sinds begin 2020 ben ik lid van de rekenkamercommissie de 
Waddeneilanden. Het lidmaatschap is een nevenfunctie voor mij. 
In mijn ‘normale’ werk adviseer ik Twentse gemeenten, het 
regiobestuur en hun ambtenaren. Voor de rekenkamer-commissie 
ondersteun ik de vijf gemeenteraden bij het uitvoeren van hun 
controlerende taak. Dat maakt het werk voor de rekenkamer-
commissie voor mij extra aantrekkelijk omdat ik nu ook de 
andere kant van de gemeentelijke medaille mag ondersteunen. 
Ik heb economische geografie gestudeerd aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen en heb meerdere onderzoeks- en 
onderwijsfuncties gehad. Sinds 2016 werk ik bij Kennispunt 
Twente, een onderzoeksbureau voor de Twentse gemeenten en 
andere not-for-profit instellingen. Bij Kennispunt ervaar ik 
dagelijks de schaalvoordelen van regionale samenwerking. Voor 
meerdere gemeenten werken is een stuk efficiënter.  
Natuurlijk is werken niet het enige wat ik doe. In mijn vrije tijd  
ben ik vrijwilliger bij het regionale poppodium ‘Metropool’. Daar- 
naast vul ik mijn tijd met (ont)spannende lectuur en literatuur. 
Ik woon met mijn vrouw in Hengelo (O). De kinderen zijn de deur uit en dat geeft veel vrijheid 
om de weekenden helemaal zelf in te delen. De komende jaren hebben we dan ook minimaal vijf 
lange weekenden Waddeneilanden ingepland. Zo kunnen we het nuttige en het aangename 
combineren. Want zoals een echte geograaf het betaamt: je kunt alleen echt over een gebied, of 
in dit geval beter gezegd eiland, oordelen als je er zelf geweest bent, met de mensen hebt 
gesproken en de sfeer hebt gesnoven. De huidige situatie maakt het er echter niet makkelijker 
op, maar als eenmaal de coronacrisis is bezworen, bezoek ik graag een vergadering van de 
gemeenteraad op uw eiland om nader kennis te maken. 

 
Activiteiten 2020 
Juni 
Publicatie onderzoek voor gemeenteraad Texel 
over financiële risico’s van gemeenschappelijke 
regeling GGD Hollands Noorden. Het onderzoek 
is een initiatief van de rekenkamer Alkmaar en 
waaraan naast de Rekenkamercommissie De 
Waddeneilanden nog zeven rekenkamer-
commissies hebben deelgenomen. Het onderzoek 
en de aanbevelingen zijn besproken in de raad 
van Texel op 1 september. 
Augustus 
Bijeenkomst van de begeleidingscommissie. 

 
September 
Oplevering rapport van onderzoek naar 
Grote Projecten voor de gemeenteraad van 
Texel, en presentatie aan de raad op 1 
september. De aanbevelingen van de 
rekenkamer-commissie zijn door het college 
overgeno-men. Tussen raad en college zijn 
afspraken gemaakt over monitoring van de 
uitvoering van de beoogde verbeteringen. 
Inmiddels is door de raad een motie 
aangenomen om te kijken naar een 
eventueel vervolgonderzoek. 

 



 

Planning 2021  
• Lopend onderzoek: 

o Oplevering onderzoek zwembaden; planning: januari 
o Oplevering onderzoek duurzaamheidsbeleid Texel; planning: april. 
o Oplevering onderzoek naar governance rond calamiteiten Waddenzee (door studenten 

van de RUG/Campus Fryslân); planning: juni. 
• Bezoek (eventueel online) aan gemeenteraden en Waddentweedaagse om nieuwe 

onderwerpen op te halen voor 2021-2022. 
 
 
 
Website  
Op de website zijn alle jaarplannen, jaarverslagen, nieuwsbrieven, onderzoeksplannen en 
eindrapporten te vinden. De website wordt aangeboden via de website van de gemeente 
Texel; een link staat op de websites van alle gemeenten. Zie: 
https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=5351&mNch=bhir9v4a85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lopend:  
• Quick scan onderzoek naar relatie gemeenten 

en zwembaden in alle vijf eilandgemeenten. 
Dit onderzoek wordt naar verwachting eind 
2020 afgerond, en zal begin 2021 naar de vijf 
gemeenteraden worden gestuurd.  

• Onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid 
van de gemeente Texel. Het gaat om 
inzicht in de doelen van het duurzaamheids-
beleid en de effectiviteit van de gemeente-
lijke inzet. Het is een gezamenlijk onderzoek 
samen met de rekenkamercommissie van de 
gemeente Den Helder. Het onderzoek wordt 
door een extern bureau uitgevoerd (SME uit 
Utrecht). De rekenkamercommissie begeleidt 
mede het onderzoek. 

Verwacht:  
In december is de start (de begeleiding van) 
van het onderzoek door studenten van de 
RUG/Campus Fryslân naar governance rond 
calamiteiten Waddenzee. Het betreft een 
verkennend onderzoek waarbij in beeld moet 
worden gebracht wat de rollen en 
verantwoordelijkheden zijn van verschillende 
partijen. Wie is verantwoordelijk voor 
consequenties? Hoe is de aansturing 
geregeld? Welke instrumenten zijn 
beschikbaar? Waarover zijn wel of geen 
afspraken gemaakt? Het betreft in de kern 
een onderzoek naar de governance rond 
calamiteiten. Het onderzoek wordt voor alle 
vijf eilanden gedaan. 
 

De rekenkamercommissie heeft in 2020 in januari, maart, juli en november vergaderd. 

Begeleidingscommissie  
De rekenkamercommissie heeft (conform de 
verordening) een begeleidingscommissie 
bestaande uit de griffiers en aangevuld met 
raadsleden. De volgende raadsleden zitten in de 
begeleidingscommissie:  
• dhr. H. van Heerde (Ameland) 
• mw. A. van der Meulen (Schiermonnikoog) 
• dhr. J.W. Adams (Terschelling) 
• dhr. N. Ran (Texel) 
• dhr. J.D. Tammes (Vlieland) 
De begeleidingscommissie komt minimaal 1x per 
jaar bij elkaar en overlegt dan met de leden van 
de rekenkamercommissie over zaken die de 
rekenkamercommissie aangaan. De eerst-
volgende bijeenkomst is 1 januari 2020 

 
Waddentweedaagse en zichtbaarheid 
In augustus is de begeleidingscommissie 
(online) bijeen geweest waarin met name is 
gesproken over het meer zichtbaar maken 
van de rekenkamercommissie bij de raden. 
De rekenkamercommissie is gewend om bij 
de presentatie van een onderzoek raden te 
bezoeken. Het afgelopen jaar was dat vooral 
bij de gemeente Texel, omdat vanuit die raad 
een aantal specifieke onderzoeken voor Texel 
zijn uitgevoerd en begeleid.  
Er is verder het idee naar voren gebracht om 
te kijken of de rekenkamercommissie op de 
Waddentweedaagse een plek kan krijgen. 

https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=5351&mNch=bhir9v4a85
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