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Voorwoord 

 
Wij bieden uw raad graag ons 13e jaarverslag aan, het verslag over 2019. De 
gemeenteraad is primair het orgaan aan wie wij verantwoording afleggen, naast de 
formele verplichting, op basis van ons reglement, om jaarlijks verslag te doen van de 
activiteiten en onderzoeken van onze Rekenkamercommissie.  

 
Als Rekenkamercommissie toetsen wij de kwaliteit van het openbaar bestuur van 
gemeente De Wolden. Dat doen wij via onderzoeken op basis van drie criteria: de 
doelmatigheid (efficiency), doeltreffendheid (effect) en rechtmatigheid (zijn de regels 
gevolgd) van het gemeentelijk beleid op verschillende thema’s. Die thema’s kunnen 
door zowel de raad als de rekenkamercommissie zelf worden ingebracht.  
 
Afgelopen jaar hebben wij ons allereerst gericht op het onderzoek naar de uittreding 
van De Wolden uit de gemeenschappelijke regeling Reestmond. Een relevant 
onderzoek dat met behulp van een externe onderzoeker is uitgevoerd en dat in mei 
aan uw raad is gepresenteerd.  
Daarnaast lag de focus in dit jaar op het onderzoek Inkoop, gericht op de 
lokale/regionale betrokkenheid van ondernemers en betrokkenheid van de raad.       
Dat onderzoek kende een langere doorlooptijd, dan aanvankelijk gepland, door de 

afronding van het onderzoek over het AZC. Bij het onderzoek Inkoop heeft de 
Rekenkamercommissie ook gebruik gemaakt van een externe onderzoeker vanaf 
januari 2019. Dit onderzoek is in oktober aan uw raad aangeboden. De uitkomsten, 
opbrengsten en aanbevelingen van de drie onderzoeken zijn door uw raad met 
waardering ontvangen. Ook zijn bij de afronding van de onderzoeken afspraken 
gemaakt over de doorwerking en monitoring van aanpassingen in beleid en uitvoering.  
 
In 2019 hebben zich een aantal personele wijzigingen voorgedaan. Johan Tjalsma is, 
na 12 jaren lid te zijn geweest, per november teruggetreden als lid van onze 
commissie. René de Vent is per juli 2019 aangetreden als voorzitter van onze 
commissie na het vertrek van Jan Jorritsma in december 2018. Daarnaast hebben wij 
eind 2019 gezocht naar een nieuw lid voor onze commissie, en gevonden in de persoon 
van Marieke Ekelenkamp.     
 

2019 stond daarmee in het teken van voornamelijk afronden van onderzoeken én de 
invulling van vacatures voor onze commissie. Nu onze commissie weer voltallig is 
zullen wij in 2020 investeren in een hernieuwde en eigentijdse samenwerking met uw 
raad, via de ingestelde klankbordgroep. Op die wijze werken we samen aan een nieuwe 
onderzoeksagenda voor 2020.  
 

René de Vent 
Errol van Veen 
Marieke Ekelenkamp 
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1.  Inleiding 

 
 

1.1 De grondslag en de taak van de Rekenkamercommissie  

 

De verordening 

De Gemeentewet bepaalt dat – indien de gemeenteraad geen rekenkamer heeft 

ingesteld – de gemeenteraad bij verordening regels stelt voor uitoefening van de 

rekenkamerfunctie. Op 28 april 2005 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening op de 

Rekenkamercommissie gemeente De Wolden’ vastgesteld.  

 

Reglement van orde en jaarverslag 

In deze verordening is bepaald dat de Rekenkamercommissie een reglement van orde 

opstelt voor haar vergaderingen en werkwijze. In het reglement van orde is geregeld – 

evenals in de Gemeentewet – dat de Rekenkamercommissie elk jaar vóór 1 april een 

jaarverslag vaststelt over de werkzaamheden van het voorgaande jaar. De rapporten 

en de jaarverslagen van de Rekenkamercommissie zijn openbaar, om transparantie te 

bevorderen. 

 

De taak 

De taak van de Rekenkamercommissie is vastgelegd in de Gemeentewet en in de 

verordening. De Rekenkamercommissie onderzoekt de rechtmatigheid, de 

doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde 

bestuur. Deze drie onderzoeksaspecten kunnen als volgt nader worden omschreven: 

 Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?  

 Doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen?  

 Doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid daadwerkelijk behaald? 

 
 

1.2 De werkwijze en de selectie van onderzoeken 

 

Onderzoeksprotocol 

In het reglement van orde is ook opgenomen de bepaling dat de Rekenkamer-

commissie een onderzoeksprotocol opstelt waarin onder meer wordt vastgelegd wat de 

werkwijze is van de commissie bij selectie en uitvoering van onderzoeken en hoe de 

wijze van rapportage is.  

De criteria voor de selectie, die in het onderzoeksprotocol zijn opgenomen, zijn: 

1. Het financiële belang van een onderwerp; 

2. Het maatschappelijke belang van een onderwerp; 

3. De twijfel met betrekking tot de uitvoering van een onderwerp; 

4. De mate van risico m.b.t. doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid; 

5. Geschiktheid als rekenkameronderzoek; 

6. De leereffecten die van het onderzoek worden verwacht. 
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1.3 De samenstelling van de Rekenkamercommissie 

 

De samenstelling van de Rekenkamercommissie was in 2019 als volgt: 

 De heer J.A. Tjalsma, RC EMFC, lid; (tot 1 november 2019) 

 De heer R.C.J. de Vent, voorzitter (vanaf 1 juli 2019) 

 De heer drs. E. van Veen, lid. 

 Mevrouw drs. M.C. Ekelenkamp, lid (vanaf 1 januari 2020) 

 

Het secretariaat van de commissie is door mevrouw S.R. Flokstra-Beute uitgevoerd. 

Sinds 25 mei is zij tijdelijk vervangen door de heer J. de Boer MSc. 
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2. Activiteiten

2.1 Uitvoering onderzoeksprogramma 

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en bepaalt uit dien hoofde zelf 

welke onderwerpen zij in haar onderzoeksprogramma opneemt. In de verordening op 

de Rekenkamercommissie en in het onderzoeksprotocol is bepaald dat de 

gemeenteraad een gemotiveerd verzoek kan doen tot het instellen van een onderzoek. 

Bij de zelfstandige bepaling van de onderzoeksonderwerpen kan de commissie 

rekening houden met verzoeken van de gemeenteraad.  

Welke onderzoeken stonden centraal in 2019?  

De rekenkamercommissie heeft de evaluatie naar de uittreding Reestmond uitgevoerd 

en heeft de rapportage op 30 april 2019 aangeboden aan de raad. Het onderzoek is 

besproken in de raadsvergadering van 16 mei 2019. Bij de herplaatsing van 

medewerkers stond een zorgvuldige omgang met de medewerkers van Reestmond  

voorop. De Rekenkamercommissie en raad vinden dat dat goed is gelukt. Minder 

aandacht was er voor de juridische en financiële kant. De uittreedsom is € 147.250 

hoger uitgevallen doordat enkele fatale termijnen zijn overschreden. Bovendien heeft 

De Wolden geen invloed gehad op het vaststellen van het definitieve bedrag, omdat ze 

al uit het bestuur was getreden toen de hoogte van het bedrag werd vastgesteld. De 

gemeenteraad heeft echter geconcludeerd dat het besluit om uit te treden het juiste is 

geweest. Reestmond heeft steeds hogere tekorten, en dus had niet-uittreden meer 

gekost. Als rekenkamer hebben we de volgende aanbevelingen gedaan: (1) overweeg 

als raad om meer kaderstellend  te sturen, (2) zorg dat je nog invloed hebt op de 

besluiten over de boedelscheiding nadat je uit het samenwerkingsverband bent gestapt 

en (3) ga meer projectmatig werken. 

Met het onderzoek ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid’ is in het voorjaar van 2016 al 

gestart. In 2019 is met behulp van een externe onderzoeker een begrensd onderzoek 

uitgevoerd naar de betrokkenheid van lokale/regionale ondernemers bij de inkoop met 

daarbij tevens aandacht voor de betrokkenheid van de raad in zijn kaderstellende, 

controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Dit onderzoek is op 31 oktober aan 

bod gekomen tijdens de raadsvergadering. Het college herkent de overkoepelende 

conclusie dat de gemeente De Wolden/de SWO goed op weg is met het verder 

professionaliseren van het inkoopbeleid, waarbij nog stappen zijn te zetten om het 

beleid minder vrijblijvend uit te voeren, de uitvoering minder kwetsbaar te maken en 

meer centraal zicht op de wijze van uitvoering te verkrijgen. Ook heeft het College zich 

in grote lijnen kunnen vinden in de, in het rapport verwerkte, deelconclusies per 

deelvraag. Daarnaast heeft het college alle drie de aanbevelingen overgenomen: (1) 

het jaarlijks vaststellen van een inkoopjaarverslag, (2) het groslijstsysteem evalueren 

en (3) het publiceren van meervoudig onderhandse aanbestedingen. Tenslotte heeft 

het college mede door dit onderzoek een actieplan Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen opgesteld.  

https://dewolden.notubiz.nl/document/7889691/1
https://dewolden.notubiz.nl/document/8132863/1
https://www.dewolden.nl/fileadmin/de_wolden/PDF/Ondernemen/Actieplan_MVI.pdf
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Afstemming met de klankbordgroep 

Verder stond 2019 in het teken van hernieuwde samenwerking met de raad in de vorm 

van een klankbordgroep, met daarin de raadsleden Marcel Hulst, Harold Benning en 

Jaap Wiechers. Deze structurele invulling omarmen wij als rekenkamercommissie. Wij 

vinden het van belang om de relatie met de raad te onderhouden en te intensiveren 

voor de adequate uitvoering van onze taak en opdracht.  

Tevens hebben de personele wisselingen binnen de commissie in 2019 aanleiding 

gegeven om te reflecteren op het eigen functioneren van de commissie en de gewenste 

rol en positie die past bij deze tijd én de gemeente De Wolden. Daarmee hebben wij 

inmiddels een start gemaakt.  

In paragraaf 4 vindt u de groslijst 2019. 

2.2 Onderzoeksplan 2020 

De Rekenkamercommissie heeft geen onderzoeksplan voor 2020 opgesteld. Eind 2018 

heeft de voorzitter (dhr. Jorritsma) vanwege gezondheidsredenen (vrij plots) zijn 

ontslag ingediend. Op dat moment is besloten om het lopende jaar 

onderzoekscapaciteit te richten op de afronding van lopende onderzoeken (uittreding 

Reestmond en Inkoop) af te ronden, en geen nieuwe onderzoeken te inventariseren of 

op te pakken. Eind 2019 is een rondgang gemaakt langs alle fracties om kennis te 

maken met de deels nieuwe commissie en mogelijke onderzoeksonderwerpen te 

bespreken. Nu de commissie weer voltallig is zal er in het tweede kwartaal van 2020 

een onderzoeksagenda aan de raad worden aangeboden.  
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3.  Vergaderingen en Communicatie 
 

3.1 Reguliere vergaderingen 

 

De Rekenkamercommissie had in 2019 vijf reguliere vergadering keer. Overige 

vergaderingen stonden het in het teken van het onderzoek naar de Uittreding 

Reestmond en het onderzoek Inkoop. 

 

3.2 Communicatie  

 

In het reglement van orde van de Rekenkamercommissie is vermeld dat alle relevante 

informatie van de Rekenkamercommissie op de website van de gemeente wordt 

opgenomen.  

De onderzoeksrapporten en de samenstelling van de Rekenkamercommissie zijn 

gepubliceerd op de vernieuwde website van Gemeente De Wolden. Via de website 

dewolden.nl/gemeenteraad is de relevante informatie over de Rekenkamercommissie 

te vinden.  

 

Daarnaast beschikt de rekenkamer sinds kort over haar eigen e-mailadres 

rekenkamer@dewolden.nl.  

 

De Rekenkamercommissie hecht veel waarde aan communicatie met de raad, de 

ambtelijke organisatie en het college. 

http://www.dewolden.nl/raad-en-college/rekenkamercommissie_43920/
mailto:rekenkamer@dewolden.nl
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4.  Groslijst 2019 

 

Het onderzoeksprotocol van de Rekenkamercommissie beschrijft hoe de commissie 

mogelijke onderzoeksonderwerpen selecteert en beoordeelt. Op deze wijze houdt de 

commissie een groslijst van onderzoeken bij. De groslijst voor het jaar 2019 zag er als 

volgt uit: 

 

1 Bestuurlijk risicomanagement en risicobeheersing 

2 Inkoop- en aanbestedingsbeleid [Afgerond] 

3 Inkoop Jeugdzorg 

4 Effectiviteit eigen beleid onteigeningsprocedures 

5 Effectiviteit sturing op grote gesubsidieerde instellingen 

6 Evaluatie milieubeleid 

 

Eind 2019 is er gestart met het inventariseren van nieuwe onderzoeksonderwerpen 

tijdens een rondgang bij de raadsfracties.  
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5.  Financiële verantwoording 2019 
 

De uitgaven in 2019 geven ten opzichte van de begroting 2019 het volgende resultaat 

(in euro’s): 

 

Kostensoort Begroot Werkelijk Verschil 

Onderzoekswerkzaamheden 26.014,00 32.702,66 -6.688,66 

Presentiegelden 4.863,00 3.612,94 1.250,06 

Reis- en verblijfkosten 1.908,00 951,90 956,10 

Externe representatie geschenken 0 51,69 -51,69 

Totaal 32.785,00 37.319,19 -4.534,19 

 

Het verschil kan worden verklaard doordat er twee (externe) onderzoeken zijn 

uitgevoerd in plaats van de richtlijn van 1,5 onderzoek per jaar. Dit tekort wordt 

opgevangen in het boekjaar 2020. Dit betekent dat er voor 2020 een budget van 

17.014,- euro beschikbaar is ten behoeve van de (uitbestede) 

onderzoekswerkzaamheden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

http://intranet2/data/budgetcontrole/dwd/2018/KP/DATA/DET0GF0014001060000400106000043808117__.HTM
http://intranet2/data/budgetcontrole/dwd/2017/KP/DATA/DET0GF0014001060000400106000043800136__.HTM
http://intranet2/data/budgetcontrole/dwd/2015/KP/DATA/DET0GF0014000630000400063000043430105__.HTM
http://intranet2/data/budgetcontrole/dwd/2018/KP/DATA/DET1GF0014001060000400106000043800105__.HTM
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Bijlage 
 

Naam hoofdfunctie nevenfuncties 

J.A. Tjalsma 
(tot 1 
november 
2019) 

Functie bij het 
Centraal Justitieel 
Incassobureau te 
Leeuwarden 

- Lid van Provinciale Staten van Fryslân 
- Voorzitter van het Bestuur van de Stichting 

ondersteuning Fractie CDA Fryslân 
- Penningmeester van de Stichting bouw en 

exploitatie parkeergarages Leeuwarden 

R. de Vent 
(vanaf 1 juli 
2019) 

Adviseur bij Keizers 
& Visser 
Overheidsconsultancy 

- Lid van de Raad van Toezicht bij Stichting voor 
Openbaar Voortgezet Onderwijs voor Coevorden 
en Hardenberg: De Nieuwe Veste. (bezoldigd) 

- Lid Expertgroep Rijnland Instituut 
(Kennisinstituut Duits - Nederlandse 
Betrekkingen). (onbezoldigd)  

E. van Veen Teamleider Economie 
en leefbaarheid  
gemeente Coevorden 
 
 

- Geen 
 

 

 

 

 




