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Inleiding 
 
De rekenkamercommissie (rkc) van de gemeente Beverwijk brengt hierbij haar jaarverslag over 2020 uit. 
Het verslag bevat een overzicht van de interne en externe activiteiten in 2020.  

 
Samenstelling rekenkamercommissie 

 
De rekenkamercommissie bestaat uit: 
 

 Dhr. Caner Duman (voorzitter) 

 Mw. Marloes van Rijswijk (extern lid) 

 Dhr. Mark van Hesteren (extern lid)  

 Mw. Jaqueline Dorenbos-de Hen (raadslid)  

 Mw. Maartje van Vliet (raadslid) tot september 2020 

 Dhr. Bart van Wijck (raadslid) vanaf november 2020 
 
De rekenkamercommissie werkt met een roulerend voorzitterschap. Tot en met augustus 2020 was 
Marloes van Rijswijk voorzitter. Caner Duman is in september gestart als voorzitter.  
 
Mw. Linda Maasdijk is de secretaris en vaste onderzoeker van de rekenkamercommissie.  
 

Werkzaamheden van de rekenkamercommissie 
 
De rekenkamercommissie is in 2020 3 keer fysiek bijeen geweest en 7 keer digitaal.  
Andere jaren waren er bijeenkomsten van de regionale kring van rekenkamer(commissie)s. Die zijn dit 
jaar niet doorgegaan. In 2020 zijn de voorzitters van de IJmond rekenkamercommissies twee keer 
digitaal bijeen geweest. Het voornemen is om een gezamenlijk onderzoek te gaan doen. In 2021 wordt 
dit verder uitgewerkt.  
De Nederlandse Vereniging Van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft verschillende 
digitale kennisbijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn door de secretaris / onderzoeker bijgewoond.  

 
Onderzoeken 

De rekenkamercommissie heeft het eerste kwartaal 2020 het onderzoek naar statushouders afgerond 
en op 9 juni 2020 aan de gemeenteraad gepresenteerd.  
 
In november 2019 is de rekenkamercommissie gestart met het onderzoek digitale dienstverlening. Het 
onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Tienadvies. Het onderzoek is in januari 2021 aan de 
gemeenteraad aangeboden. Het onderzoek kon door Corona niet uitgevoerd worden zoals gepland. De 
onderzoeksopzet is daarom aangepast. De belangrijkste conclusies zijn:  
 

 De gemeente heeft de digitale toegankelijkheid van haar diensten grotendeels geborgd 

in de beleidscyclus.  

 Belangrijke, ontbrekende schakel in de beleidscyclische borging van toegankelijke 

digitale dienstverlening is systematische monitoring en evaluatie hiervan bij de 

gebruikers.  

 Het programma Dienstverlening en het Digiteam vormen nu samen het fundament van 

de toegankelijke digitale dienstverlening. Maar dit fundament is kwetsbaar.  

Het onderzoek was aanleiding voor vier aanbevelingen. Het onderzoek is in januari aan de 

gemeenteraad aangeboden. 
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In februari 2020 startte de vaste onderzoeker met een onderzoek naar de toerekening van kosten en 
kostendekkendheid van bouwleges, rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges burgerzaken. Uit het 
vooronderzoek bleek dat verder onderzoek niet nodig was.  
Uit het vooronderzoek werd duidelijk dat: 

 Dat alle tarieven maximaal kostendekkend zijn maar vaak lager. 

 Dat de gemeente beleid heeft geformuleerd. 

 Dat de gemeente voldoet aan de regel dat inzichtelijk moet zijn hoe tarieven zijn opgebouwd en 
hoe de hoogte van de tarieven wordt bepaald. 

 Dat het evenwel zeer ingewikkelde materie is.  
 
De resultaten van het vooronderzoek zijn in een rekenkamerbrief verwoord en deze is 29 april aan de 
gemeenteraad aangeboden.  
 
De rekenkamercommissie heeft dit jaar meegedaan met het Meedoen onderzoek van de NVRR, de 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. De resultaten van dit onderzoek 
worden in februari 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.  
 
In het najaar 2020 is de vaste onderzoeker gestart met een onderzoek naar de evalueerbaarheid van 
beleidsvisies.  
 

Verantwoording budget 
 
In 2020 was het budget van de rkc was begroot op € € 27.504,00. Dit is exclusief het salaris van de 
secretaris / onderzoeker. Dat komt ten laste van de begroting van de griffie. Een groot deel van het 
budget gaat op aan de vaste lasten, de vergoedingen voor de rekenkamercommissie leden. De 
gemeenteraad heeft bepaald dat de voorzitter per maand € 371,10 krijgt, een lid € 331,10 en een 
raadslid € 125,00.  
 
 

Het budget is als volgt besteed   Begroting  Realisatie 

Vergoeding leden rekenkamercommissie € 15.166,89 € 15.274,60 

 Vergoeding leden rekenkamercommissie  € 12.074,97 € 12.399,60 

 Vergoeding raadsleden €   3.091,92 €   2.875,00 

Reis- en verblijfskosten leden rkc €   1.700,00 €      855,17 
Contributies/abonnementen/congressen/trainingen €   1.580,00 0 
Training rkc €   1.200.00 0 
Contributie NVVR €       380,00 €     380,00 
Kosten van uitbesteding van onderzoek €    8.537,50 €  7.037,50 

 Onderzoek Digitale dienstverlening €    7.037,50  

Afronden onderzoek statushouders €    1.500,00 0 
Overige / PM €       519,61 €       29,95 
   

Totaal € 27.504,00 € 23.575,22 

 
Er is € 3928,78 niet besteed. De RKC heeft 3 keer fysiek vergaderd. De post reiskosten is daarom niet op.   

 
 


