
 

Nieuwsbrief  Nr. 8, juli 2022 

Terugblik  
Het was voor iedereen een roerige tijd in verband met corona. Net als de gemeenteraden  
moest ook de rekenkamercommissie online vergaderen. De onderzoeken zijn echter gewoon 
doorgaan, zij het ook deels online. Onderzoeken zoals die voor Ameland (zie hierna) konden 
gelukkig wel op locatie aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Ondertussen zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen geweest en zijn de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De 
rekenkamercommissie heet hen van harte welkom en hoopt op een prettige samenwerking in 
de komende raadsperiode. Ook de rekenkamercommissie is vernieuwd. We zijn blij dat Jouke 
van Dijk de in oktober opengevallen plaats opvult. We zijn daarmee weer ‘op volle sterkte’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstellen nieuw lid:  Jouke van Dijk  
Met veel genoegen ben ik lid geworden van Rekenkamercommissie De Waddeneilanden. Als 
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse en voorzitter van de vakgroep Economische 
Geografie heb ik altijd veel belangstelling gehad voor regionaal-economische, sociaal-
maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in het bijzonder van het Waddengebied, onder 
meer vanuit mijn parttimebaan in de periode 2008-2020 als voorzitter/directeur en 
portefeuillehouder economie van de Waddenacademie. In die tijd heb ik veel kennis opgedaan 
over de specifieke problematiek van de Nederlandse Waddeneilanden, maar ook van de 
eilanden in de rest van het Waddengebied en van elders in de wereld. De eilanden hebben te 
maken met bijzondere omstandigheden en om dat goed te besturen, is goed onderbouwd 
doeltreffend en doelmatig gemeentelijk beleid cruciaal. Onderzoek van de Rekenkamer kan 
daarbij helpen vanuit de grondhouding ‘leren en verbeteren’. Vanuit mijn expertise en ervaring 
denk ik daaraan een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Meer informatie over mijn 
(neven)activiteiten kunt u vinden op mijn website: www.joukevandijk.nl  
Persoonlijk heb ik ook een band met het Waddengebied. Ik ben in 1956 geboren in Holwerd en 
mijn vrouw komt van Ameland. In mijn studententijd ben ik diskjockey geweest in Discotheek 
Swinging Mill op Ameland en heb daar ook 
een aantal jaren in een winkel gewerkt. Per 
september 2022 bereik ik de pensioen-
gerechtigde leeftijd en zal dan nog 
maximaal 1 dag per week voor de RUG 
gaan werken plus een aantal nevenfuncties 
en aandacht voor de drie kleinkinderen van 
onze beide kinderen. Dit betekent dat ik 
ruim voldoende tijd heb om mij in te zetten 
als lid van de rekenkamercommissie. Ik wil 
die tijd graag inzetten om vanuit mijn 
deskundigheid en ervaring het belang van 
de Wadden-eilanden te dienen en kan dan 
ook het nuttige met het aangename 
verenigen met bezoekjes aan de 
Waddeneilanden. 
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Planning 2022  
• Lopend onderzoek: Oplevering onderzoek handhaving (planning: september) en Quick 

scan/raadsbrief najaar 2022 (onderwerp nader te bepalen) 
• Beëdiging nieuw lid (september) 
• Bezoek gezamenlijke bijeenkomst gemeenteraden 
 

Website  
Op de website zijn alle plannen, verslagen, nieuwsbrieven, en rapporten 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/rekenkamercommissie-de-waddeneilanden/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteiten  
In de afgelopen periode zijn de activiteiten 
gewoon doorgegaan, waarbij onderzoek (met 
name interviews) en overleggen deels online zijn 
gehouden. Bezoek aan raden was niet mogelijk.  
De rekenkamercommissie heeft in 2021 drie keer 
online vergaderd, en is in 2022 inmiddels weer 
twee keer ‘op locatie’ bij elkaar gekomen. 
 
‘Rondje langs de raden’ 
Omdat reguliere contacten met de raden beperkt 
waren en de Tweedaagse in 2021 niet doorging, 
is een online ‘rondje' langs de fractievoorzitters 
van de vijf raden georganiseerd met als doel om 
onderwerpen op te halen. Dit heeft geresulteerd 
in een shortlist van onderwerpen die in beginsel 
interessant zijn voor onderzoek door de 
rekenkamercommissie. In 2021 is wat betreft 
één van de onderwerpen - handhaving en 
toezicht - een onderzoek gestart. 
 
Onderzoek 
Afgerond: 
• In 2021 is een onderzoek naar het duur-

zaamheidsbeleid van de gemeente Texel 
afgerond. Het betrof een quick scan onder-
zoek samen met de rekenkamercommissie 
van de gemeente Den Helder. Het rapport is 
in september aan de Texelse raad 
aangeboden.   

• Vanuit de gemeenteraad van Ameland is 
specifiek voor Ameland een onderzoek 

 
     gedaan naar de (financiële) situatie rond 
     de Stichting Sociaal Cultureel Werk 
     Ameland. De aanbieding van het rapport 
     en een presentatie in de gemeenteraad 
     zijn begin 2022 gedaan.  
 
Lopend:  
• De rekenkamercommissie is in oktober 

een onderzoek gestart naar handhaving 
en toezicht. Het onderzoek gaat over 
toezicht en handhaving op het gebied van 
openbare orde en veiligheid in relatie tot 
piekdrukte door toeristen. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door het bureau Pro 
Facto. Het onderzoek levert een beknopte 
rapportage per eilandgemeente op, en 
ook zal een vergelijking tussen de vijf 
gemeenten worden gemaakt. De planning 
is om kort na de zomervakantie de 
rapportages op te leveren. 

 
Verwacht:  
• Een volgend onderzoek in het najaar van 

2022 is afhankelijk van de nadere 
uitwerking op basis van het ‘rondje langs 
de raden’, en zal de vorm hebben van 
een quick scan of raadsbrief, of een 
zogenoemd DoeMee onderzoek 
(onderzoek dat samen met andere 
rekenkamercommissies wordt 
uitgevoerd).  

 

Zichtbaarheid 
De Rekenkamercommissie is gewend de resultaten van haar 
onderzoeken te presenteren in een bezoek aan de raden die het 
betreft. Begin dit jaar was dat bijvoorbeeld bij de gemeente 
Ameland in verband met het onderzoek dat specifiek voor 
Ameland is gedaan naar de Stichting Sociaal-Cultureel Werk 
Ameland.  
In de begeleidingscommissie is afgesproken dat de rekenkamer-
commissie ook aanwezig zal zijn op de Waddentweedaagsen 
aan de hand van een specifiek onderwerp dat in een workshop 
behandeld wordt. (In het najaar 2022 vindt dit nog niet plaats, 
maar wordt een ander moment gekozen waarbij de 
gemeenteraadsleden samen komen.) 
 

Begeleidingscommissie  
De rekenkamercommissie heeft 
(conform de verordening) een 
begeleidingscommissie bestaande uit de 
griffiers, aangevuld met raadsleden van 
elk eiland.  
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 
eerstvolgende bijeenkomst is in het 
najaar. 


