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Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de rekenkamercommissie (RKC) Weststellingwerf. Hierin leggen wij 

verantwoording af voor de activiteiten en de kosten van de RKC in 2020. 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 

Tot 1 november 2020: Barbara IJsselmuiden, lid 

Vanaf 2 november 2020: 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 or-

de gebaseerd op de verordening rekenkamer-

commissie 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/document.php?fileid=27625&f=c5395d31969e5a7b9e351b4d623691df&attachment=1&c=30922
https://www.weststellingwerf.nl/document.php?fileid=14593&f=23b2cbf8c59a9e49ceab63c2b4e8edae&attachment=1&c=30922
https://www.weststellingwerf.nl/document.php?fileid=14593&f=23b2cbf8c59a9e49ceab63c2b4e8edae&attachment=1&c=30922
https://www.weststellingwerf.nl/document.php?fileid=27385&f=d7da224152dec5d9fa2cae48cba9fe71&attachment=1&c=43246
https://www.weststellingwerf.nl/document.php?fileid=27385&f=d7da224152dec5d9fa2cae48cba9fe71&attachment=1&c=43246


 

 

Overleg en afstemming 

In 2020 kwam de RKC elfmaal bijeen in vergade-

ring. 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. In 

2020 is de kring Noord niet bijeengeweest. 

 

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 met aanbevelingen en reactie 

op bestuurlijk wederhoor. 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 overlegt de RKC met de 

raadsfracties over het onderzoeksprogramma 

voor het daaropvolgende jaar. Tijdens dat over-

leg 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 2020 

2020 was een bijzonder jaar vanwege Corona. Dat heeft het werken van de RKC en de door ons ingehuurde 

bureaus beïnvloed. Een groot deel van de vergaderingen, gesprekken en interviews moest ‘coronaproof’ 

gebeuren en dat heeft geleid tot een flink aantal ‘digitale bijeenkomsten’. Dit alles heeft niet tot grote 

vertraging geleid voor de onderzoeken voor de gemeente Weststellingwerf. Dat is te danken aan de flexi-

bele inzet van de ingehuurde bureaus maar zeker ook aan de inzet en de medewerking van de gemeente-

lijke organisatie.  

 

Dit jaar was er geen jaarlijks 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 

het Onderzoeksprogramma 2021 hebben wij u daarover nader geïnformeerd. 

 

Een overzicht van alle uitgevoerde onderzoeken vindt u hier. 

 

In 2020 zijn de volgende onderzoeken afgerond: 

- Financiële sturing uitvoering jeugdwet (bespreking Algemene Commissie op 15-06-2020 , besluit 

Raad op 28-09-2020 ) 

- Gebiedsteams Weststellingwerf (bespreking Algemene Commissie op 11-01-2021, besluit Raad op 

25-01-2021) 

 

https://www.nvrr.nl/
https://www.weststellingwerf.nl/document.php?m=14&fileid=38933&f=cadff524ea3316966cc016579c84d7ca&attachment=0&c=34195
https://www.weststellingwerf.nl/organisatie/rekenkamercommissie_3865/item/afgerond-onderzoek_30919.html
https://www.weststellingwerf.nl/document.php?m=14&fileid=36595&f=6acdd432c8ec9ac551ef34fb686e6ba1&attachment=0&c=30919
https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/9889e2c0-95a4-4ced-8279-e0f2b87d5ba5
https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0ab6a618-735f-4457-a4c5-3218beba1c14
https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0ab6a618-735f-4457-a4c5-3218beba1c14
https://www.weststellingwerf.nl/document.php?m=14&fileid=38558&f=dcb08ce48940cb7c8aeedabba22f4e37&attachment=0&c=30919
https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6c55bc13-eb4d-49ef-87ea-c1bb771db8a5
https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/f8c360c7-a66b-40b8-a941-2042a8b53ff1
https://weststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/f8c360c7-a66b-40b8-a941-2042a8b53ff1


 

 

In 2020 is het landelijk onderzoek NVRR naar Meldingen Openbare Ruimte  waar de RKC aan meedoet, 

gestart. De resultaten van dit onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2021 aan de raad aangebo-

den. 

 

De RKC heeft in 2020 een vooronderzoek uitgevoerd naar laaggeletterdheid en schuldhulpverlening. In 
het Onderzoeksprogramma 2021 heeft de RKC toegelicht waarom naar deze onderwerpen géén rekenka-
meronderzoek zal worden uitgevoerd. 
 

 
 

Jaarrekening 2020 

 

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             2.586,67                 1.733,33                  853,33  

contributie NVRR                 205,00                    206,67                     -1,67  

reis/verblijfkosten leden                 533,33                     145,62                  387,71  

kosten secretaris             5.000,00                 3.513,44              1.486,56  

deskundigheidsbevordering                 200,00                       54,38                  145,62  

overige organisatiekosten                   83,33                     175,58                   -92,25  

onderzoekskosten           16.891,67               14.085,00              2.806,67  

Totaal           25.500,00               19.914,03              5.585,98  

 

 

 

 

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 

 

 

https://www.weststellingwerf.nl/document.php?m=14&fileid=38559&f=b31f740f0eacb4ec6453606ac7d61ba4&attachment=0&c=30920
https://www.weststellingwerf.nl/document.php?m=14&fileid=38933&f=cadff524ea3316966cc016579c84d7ca&attachment=0&c=34195
mailto:rekenkamercommissie@weststellingwerf.nl
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