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Jaarverslag 2022 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de rekenkamercommissie (RKC) Opsterland. Hierin leggen wij verant-

woording af voor de activiteiten en de uitgaven van de RKC in 2022. Dit jaarverslag is bedoeld voor de 

gemeenteraad van Opsterland. Het jaarverslag wordt ook ter informatie aangeboden aan het college van 

b. en w. Vanuit het oogmerk van publieke verantwoording wordt dit jaarverslag  gepubliceerd op de 

websitepagina van de rekenkamercommissie. 

 

In het jaarverslag gaan we in op taken en werkwijze van de RKC. Vervolgens lichten wij onze activiteiten 

van het afgelopen jaar toe. Tot slot volgt de financiële verantwoording. 

 

 

Samenstelling van de rekenkamercommissie 

De RKC bestaat uit 2 externe leden en een externe voorzitter. De RKC wordt ondersteund door een extern 

secretaris. 

 

De samenstelling van de RKC in 2022 was als volgt: 

Tiny Ruiter, voorzitter 
Frans Haven, lid (tot 1 juli 2022) 
Hobbe Veenstra, lid (vanaf 1 juli 2022) 
Hanneke Vervoort, lid 
Jellie Rijpma, secretaris  
 

 

 

Wat doet de Rekenkamercommissie? 

De RKC ondersteunt de gemeenteraad met onaf-

hankelijk onderzoek. De RKC is immers een 

onafhankelijk bestuursorgaan van de gemeente 

Opsterland. De RKC stelt in haar onderzoek leren 

en verbeteren centraal, met onderzoek wil de 

RKC inzicht verschaffen in de prestaties en 

resultaten van de gemeente.  

 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden door 

de RKC heeft de gemeente Opsterland in 2015 

besloten om samen met de gemeenten Ooststel-

lingwerf en Weststellingwerf een personele unie 

te vormen (hierna te noemen: de rekenkamer-

commissie). In 2018 is de samenwerking en de 

gekozen structuur voor de OWO-

rekenkamercommissie door de raden geëvalu-

eerd en heeft men besloten dit convenant voor 

de komende vier jaar voort te zetten. De reken-

kamercommissie werkt met een onderzoekspro-

tocol en reglement van orde    gebaseerd op 

de Verordening gemeentelijke rekenkamercom-

missie Opsterland 2018. 

 

Hoe kiezen we onderwerpen voor onderzoek? 

De RKC is onafhankelijk in de keuze van onder-

zoeksonderwerpen, in de onderzoeksaanpak en 

in de oordeelsvorming. De gemeenteraad, het 

college en bewoners van de gemeente kunnen 

onderzoeksonderwerpen aandragen. De RKC 

vindt het belangrijk om met de raad mogelijke 

onderzoeksonderwerpen te bespreken. Achterlig-

gende gedachte hierbij is dat ons onderzoek de 

gemeenteraad moet ondersteunen bij zijn werk-

zaamheden. Vervolgens bepaalt de RKC zelfstan-

dig welke onderzoeken worden uitgevoerd en 

hoe. Voor de selectie van onderwerpen hanteren 

wij de criteria die zijn opgenomen in ons onder-

zoeksprotocol. 

 

Overleg en afstemming 

In 2022 kwam de RKC twaalf maal bijeen in 

vergadering. De RKC voert op ad hoc basis (indi-

vidueel of gezamenlijk) overleg met leden van 

het college van B&W, de directie en/of de grif-

fier. 

 

https://cuatro.sim-cdn.nl/opsterland/uploads/onderzoeksprotocol-owo-181207.pdf?cb=A8GuXcyY
https://cuatro.sim-cdn.nl/opsterland/uploads/onderzoeksprotocol-owo-181207.pdf?cb=A8GuXcyY
https://cuatro.sim-cdn.nl/opsterland/uploads/rvo-owo-2015.pdf?cb=LQUKfGYM
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR614200/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR614200/1


RKC  
Opsterland 
 

2 
 

Samenwerking met andere rekenka-

mer(commissie)s  

De RKC is lid van de Nederlandse Vereniging van 

Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 

De NVRR heeft tot doel kennis en ervaring uit te 

wisselen. Door deze uitwisseling kunnen de leden 

met goed en onafhankelijk onderzoek bijdragen 

aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. De 

RKC is tevens lid van de NVRR-kring Noord.  

 

De voorzitter van de rekenkamercommissie 

neemt verder deel aan het overleg van de reken-

kamervoorzitters uit Friesland: het Fries Plat-

form. Dit netwerk is gericht op uitwisseling van 

ervaring, het verkennen van de mogelijkheden 

om gemeenschappelijk onderzoek te doen en het 

uitwisselen en vergelijken van bevindingen. 

 

Communicatie 

Hoewel de RKC in eerste instantie dient om de 

raad in haar kaderstellende en controlerende 

functie te ondersteunen, rekent de RKC het 

college van B&W, het ambtelijk apparaat en de 

inwoners van Opsterland ook tot haar doelgroe-

pen.  

 

De communicatie met het college van B&W 

bestaat met name uit het bestuurlijk wederhoor 

op het onderzoeksrapport. Na ambtelijk weder-

hoor om te controleren of de feiten kloppen, 

wordt het college van B&W gevraagd om een 

reactie op de conclusies en aanbevelingen.  

 

Communicatie met de raad bestaat uit het be-

spreken van de conceptonderzoeksopzet en het 

onderzoeksrapport. Nadat de ambtelijke en 

bestuurlijke reacties zijn verwerkt, biedt de RKC 

het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad 

aan. De RKC is aanwezig bij de bespreking in de 

oriënterende raadsvergadering om een toelich-

ting te geven op het onderzoek en eventuele 

vragen te beantwoorden. Jaarlijks inventariseert 

de RKC onderzoekssuggesties bij de raad voor het 

onderzoeksprogramma. Tijdens dat overleg 

wordt ook met de fracties teruggekeken op de 

uitgevoerde onderzoeken. 

 

De inwoners van Opsterland worden geïnfor-

meerd door het rapport op de gemeentelijke 

website te plaatsen en er worden meestal pers-

berichten uitgebracht als een onderzoeksrapport 

wordt gepubliceerd. 

 

 

 

Onderzoeken in 2022 

 

Lopende onderzoeken 

- Overheidsparticipatie bij inwonersinitiatieven 

 

 

In 2022 zijn de volgende onderzoeken afgerond: 

 

 Oriënterende raad Raadsbehandeling 
Uitvoering van de Wob 20 juni 2022 

 
4 juli 2022 
 

Doorwerking aanbeve-
lingen 

20 februari 2023  6 maart 2023  

 
 

Een overzicht van alle uitgevoerde onderzoeken vindt u hier.   

 
Op 24 oktober 2022 had de RKC overleg met de raadsfracties om te inventariseren welke onderwerpen er, 

naar het oordeel van de fracties, voor een rekenkameronderzoek in aanmerking zouden kunnen komen in 

2023. Op dit moment loopt het onderzoek naar overheidsparticipatie bij inwonersinitiatieven, dat naar 

verwachting zeker nog het 1e kwartaal van 2023 in beslag zal nemen.  

https://www.nvrr.nl/
https://opsterland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b07ee9cd-cd06-4a6c-8424-d55e7d6f8d7b#86fd9c46-4cdc-4897-9004-14588fbb5c32
https://opsterland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d3a01c12-5730-4e4a-a5bd-81a42e485aee#6422fa0e-b27a-4fa9-b5c7-ead06d3bf5b2
https://opsterland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/33ff92d4-fe59-48ec-b374-4d8b831353a7
https://opsterland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/4f2fce58-71e8-4870-9ae7-dd061338c0a9
https://www.opsterland.nl/Onderzoeksprogramma-Rekenkamercommissie
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Dit legt voor een deel beslag op het onderzoeksbudget voor 2023. In februari 2023 loopt bovendien de 

zittingstermijn van de huidige voorzitter van de rekenkamercommissie af. De rekenkamercommissie heeft 

daarom gemeend niet op voorhand al keuzes te maken voor het onderzoeksprogramma 2023 en heeft de 

gemeenteraad en het college van b. en w. dienovereenkomstig geïnformeerd. 

 
 

 

Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers 

Op 27 september 2022 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ 

aangenomen.  Met deze wet komt de huidige rekenkamerfunctie in de Gemeentewet te vervallen. In het 

voorstel worden gemeenten o.a. verplicht een rekenkamer in te stellen waarin geen raadsleden zitting 

mogen hebben. Daarnaast worden enkele onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamers uitgebreid. De 

wet heeft een overgangstermijn van 1 jaar, in 2023 zal de raad een nieuwe verordening moeten vaststel-

len. 

 

 

 

Jaarrekening 2022 

De raad van Opsterland heeft voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie een budget beschik-

baar gesteld van 30.154 euro. Hieronder worden de uitgaven verantwoord. 

 

Uitgaven  Begroot   Werkelijk  saldo 

Presentiegelden            2.838,16             2.358,42                479,74  

contributie NVRR               236,21                236,21                          -   

reis/verblijfkosten leden               585,94                338,02                247,92  

kosten secretaris            5.493,21             5.537,15                 -43,95  

deskundigheidsbevordering               219,73                   85,03                134,69  

overige organisatiekosten                  91,55                   70,53                   21,02  

onderzoekskosten         20.689,20          20.989,62               -300,42  

Totaal 30.154,00  29.614,99                  539,01 

 

In het door de gemeenten afgesloten bestuursconvenant met betrekking tot de personele unie voor de 

rekenkamercommissies is vastgelegd dat de vaste kosten op basis van het inwoneraantal worden toegere-

kend aan de gemeente. Dit betreft de presentiegelden, de contributie voor het lidmaatschap van de NVRR 

en de kosten voor de secretaris. 

 

 

 

De rekenkamercommissie bedankt de raadsleden, collegeleden en ambtelijke organisatie voor de positieve 

wijze waarop zij afgelopen jaar meewerkten aan onze onderzoeken. 

 

Indien u vragen heeft over de inhoud van dit jaarverslag, kunt u contact opnemen met de secretaris van 

de rekenkamercommissie via rekenkamercommissie@opsterland.nl 

 

 

mailto:rekenkamercommissie@opsterland.nl
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