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RKC  
Weststellingwerf 

 

Jaarverslag 2021 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de rekenkamercommissie (RKC) Weststellingwerf. Hierin leggen wij 

verantwoording af voor de activiteiten en de kosten van de RKC in 2021. Dit jaarverslag is bedoeld voor de 

gemeenteraad van Weststellingwerf. 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 2020 was als volgt: 

 

Tiny Ruiter, voorzitter 

Frans Haven, lid 

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 

Weststellingwerf. 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 Weststellingwerf in 

2015 besloten om samen met de gemeenten 

Opsterland en Ooststellingwerf een personele 

unie te vormen (hierna te noemen: de rekenka-

mercommissie). 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 ei-

gen  onderzoeksprotocol en  reglement van orde 

gebaseerd op de  verordening rekenkamercom-

missie Weststellingwerf 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.  

 

 

 

https://www.weststellingwerf.nl/_flysystem/media/onderzoeksprotocol-rekenkamercommissie.pdf
https://www.weststellingwerf.nl/_flysystem/media/regelement-van-orde-rekenkamercommissie.pdf
https://www.weststellingwerf.nl/_flysystem/media/verordening-rekenkamercommissie.pdf
https://www.weststellingwerf.nl/_flysystem/media/verordening-rekenkamercommissie.pdf
https://www.weststellingwerf.nl/_flysystem/media/onderzoeksprotocol-rekenkamercommissie.pdf
https://www.weststellingwerf.nl/_flysystem/media/onderzoeksprotocol-rekenkamercommissie.pdf
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Overleg en afstemming 

In 2021 kwam de RKC veertien keer bijeen in 

vergadering, meestal digitaal. De RKC voert op 

ad hoc basis (individueel of gezamenlijk) overleg 

met leden van het college van B&W, de directie 

en/ of de griffier. 

 

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 Weststellingwerf ook tot haar 

doelgroepen.  

 

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 aan 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 

Algemene Commissie om een toelichting te 

geven op het onderzoek en eventuele vragen te 

beantwoorden. Jaarlijks inventariseert de rkc 

onderzoekssuggesties bij de raad voor het onder-

zoeksprogramma. Tijdens dat overleg wordt ook 

met de fracties teruggekeken op de uitgevoerde 

onderzoeken. 

 

De inwoners van Weststellingwerf worden geïn-

formeerd door het rapport op de gemeentelijke 

website te plaatsen en er wordt een persbericht 

uitgebracht. 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken in 2021 

Op 25 oktober 2021 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 

2022. In het Onderzoeksprogramma 2022  hebben wij u daarover nader geïnformeerd. 

 

Een overzicht van alle uitgevoerde onderzoeken vindt u hier. 

 

 

In 2021 zijn de volgende onderzoeken afgerond: 

 
 Algemene Commissie Raadsbehandeling 
Landelijk onderzoek NVRR: meldingen 
openbare ruimte 

20 september 2021  4 oktober 2021  

Transformatie Sociaal Domein  
(verkennend onderzoek volgend op 
onderzoek gebiedsteams uit 2020) 
 

14 februari 2022   7 maart 2022  

 

https://www.nvrr.nl/
https://www.weststellingwerf.nl/_flysystem/media/onderzoeksprogramma-rekenkamercommissie-2022.pdf
https://www.weststellingwerf.nl/organisatie/rekenkamercommissie_3865/item/afgerond-onderzoek_30919.html
https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/1650672b-1f4f-4b32-b14b-618ea759948f#59d80038-1306-440d-8c29-be930ecc268c
https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/5d5e63e6-f604-4416-84a9-e6aeced5df41#1c3da933-0fb2-4d8b-aff8-e0d0ff139fe3
https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/71666dd0-a922-4fd2-9e18-7ec4914e68d2
https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a46746b1-193c-4b7a-b1f7-7c34a1d1dbf0
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In 2021 is voorts een start gemaakt met een onderzoek naar de uitvoering van de Wet Openbaar Bestuur 
(WoB).  Dit betreft een landelijk rekenkameronderzoek bij ongeveer 100 overheidsinstanties naar de 
uitvoering van de huidige wet. We hebben dit op 21 april 2021 bij u aangekondigd en schreven: “In het 
onderzoek wordt nagegaan hoe de deelnemende decentrale overheden vormgeven aan de afhandeling van 
Wob-verzoeken, in hoeverre dit rechtmatig gebeurt, hoe hierover verantwoording wordt afgelegd, hoe 
actieve openbaarmaking is geregeld en hoe zich dat verhoudt tot de eisen die de Woo straks gaat stel-
len.” 
 
Ook rondde de rkc haar vooronderzoek af naar de doorwerking van de aanbevelingen van de rkc. Een 
rekenkameronderzoek hiernaar gaat in 2022 van start. De huidige rekenkamercommissie heeft vanaf 2015 
jaarlijks onderzoeken gedaan en op basis daarvan rapporten met aanbevelingen naar elk van de drie 
gemeenteraden gestuurd. De commissie is benieuwd wat met de aanbevelingen is gedaan nadat de raad 
besloot deze over te nemen wil hiernaar een onderzoek te doen. Op deze manier wil de commissie inzich-
telijk krijgen wat de kwaliteit van de aanbevelingen in rekenkamerrapporten is en hoe de afhandeling 
hiervan in de drie gemeenten verloopt.  
 
 

 

 

Jaarrekening 2021 

 

De raad van Weststellingwerf heeft voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie een budget 

beschikbaar gesteld van 25.500 euro. Hieronder worden de uitgaven verantwoord. 

 

Uitgaven  Begroot   Werkelijk  saldo 

Presentiegelden            2.487,62             2.388,12                   99,50  

contributie NVRR               202,22                202,22                          -   

reis/verblijfkosten leden               513,57                142,77                370,80  

kosten secretaris            4.814,76             4.503,47                311,29  

deskundigheidsbevordering               192,59                118,75                   73,84  

overige organisatiekosten                  80,25                   20,43                   59,82  

onderzoekskosten 17.208,99         11.553,08  5.655.91 

Totaal           25.500,00  18.928,84              6.571,16 

 

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. 

 

Het onderzoeksbudget is in 2021 niet volledig benut. In de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf is in 
2021 onderzoek gedaan naar Schuldhulpverlening. De rekenkamercommissie heeft ook in Weststellingwerf 
een vooronderzoek gedaan en de raad gevraagd extra budget beschikbaar te stellen voor een rekenkamer-
onderzoek. Dit verzoek is niet gehonoreerd door de raad. Het onderzoeksbudget liet ook geen ruimte voor 
een ander volwaardig rekenkameronderzoek. 
 

 

 

 

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@weststellingwerf.nl 

mailto:rekenkamercommissie@weststellingwerf.nl
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