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Aan de raden van de gemeenten Westerveld, Meppel en Steenwijkerland
Meppel, februari 2015
Onderwerp: Jaarverslag 2014
Geachte leden van de raad,
Conform de verordening dient uw rekenkamercommissie jaarlijks verslag uit te brengen over
haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het jaar 2014 was het tweede jaar van de
commissie in haar huidige bezetting. Over de werkzaamheden rapporteren wij u het
volgende.
Onderzoeken
De rekenkamercommissie heeft de volgende onderzoeken uitgevoerd.
1. Een quick scan toeristenbelasting in de gemeente Westerveld.
2. Twee quick scans Verbonden Partijen, namelijk in de gemeenten Meppel en
Steenwijkerland.
Ad. 1: Het onderzoek is begonnen op 27 november 2013 en afgerond in mei 2014 en het
rapport voor een bestuurlijke reactie aan het college toegezonden. Vervolgens is er na een
eerste bestuurlijke reactie van het college van 19 juni 2014 een overleg gevoerd tussen de
verantwoordelijke wethouder, de gemeentesecretaris en de voorzitter van de
rekenkamercommissie over de inhoud van deze reactie. Dit onderhoud is uitgemond in een
tweede bestuurlijke reactie van 9 oktober 2014. Daarna heeft de rekenkamercommissie op
16 oktober 2014 het rapport voorgelegd aan de raad van Westerveld.
Het rapport is toegelicht door de voorzitter in de vergadering van de raadscommissie van 25
november 2014. De raad heeft in zijn vergadering van 27 januari 2015 alle aanbevelingen
van de commissie overgenomen.
Ad. 2: Met deze quick scans is begonnen met een startbijeenkomst voor medewerkers van
de beide gemeenten op 6 december 2013. Tijdens die bijeenkomst is de onderzoeksopzet
toegelicht, de reikwijdte van het onderzoek verkend en afgesproken dat het begrip
verbonden partijen in een aparte notitie wordt ingevuld. Het onderzoek werd uitgevoerd
door een extern bureau onder begeleiding van de voorzitter van de commissie. Beide
rapporten zijn in 2014 afgerond en behandeld in de raden van Steenwijkerland en Meppel
onder overname van de aanbevelingen. In de gemeente Meppel zijn de aanbevelingen deels
verwerkt in een nieuwe nota Verbonden Partijen, die op 5 februari 2015 in de raad is
behandeld. In Steenwijkerland is op 28 oktober 2014 een motie door de raad aangenomen
waarin de raad de aanbevelingen uit het rapport overneemt. Het college van
Steenwijkerland heeft in dezelfde vergadering aangegeven de aan hem gerichte
aanbevelingen eveneens over te nemen.
Advies en ondersteuning op het sociaal domein
Daarnaast is de commissie gestart met het voeren van gesprekken met direct betrokkenen
over een advies- en ondersteuningsrol van de commissie bij de invoering van de drie
decentralisaties op het terrein van het sociaal domein. Er is daarna, in januari 2014, voor
elke gemeente een ondersteuningsopzet opgesteld. Aan de hand van die opzet hebben de
drie leden van de commissie elk de begeleiding van het invoeringsproces van de
veranderingen op het sociaal domein in een gemeente op zich genomen. Elke gemeente
heeft voor een iets andere werkwijze gekozen om te komen tot vaststelling van de
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beleidsplannen Participatie, WMO en Jeugdwerk. Dit leidde tot een diversiteit aan participatie
van de leden van de commissie in overleggen, commissies en klankbordgroepen.
De rekenkamercommissie heeft aan elke gemeenteraad een brief gezonden waarin haar
advies werd verwoord over de ontwerp beleidsplannen en de verordeningen sociaal domein.
De brief aan de raad van Meppel is gedateerd op 17 juni 2014. De brief aan de raad van
Steenwijkerland op 8 juli 2014 en de brief aan de raad van Westerveld is gedateerd op 27
augustus 2014. De drie raden hebben de inhoud van de brieven zeer goed gebruikt bij de
beoordeling van de voorstellen van de colleges.
Algemene werkzaamheden
Evenals in het voorgaande jaar heeft de commissie periodiek overleg gevoerd met de
Klankbordgroep en de griffiers. Deze overleggen worden door alle partijen als zeer nuttig
ervaren. Er is met de klankbordgroep eenmaal in de oude en eenmaal in de nieuwe
samenstelling vergaderd. Agendapunten waren de onderlinge communicatie, de vorderingen
van de drie quick scans en de ervaringen met de begeleiding van de werkzaamheden van de
drie raden op het terrein van het sociaal domein.
Met de griffiers is eveneens tweemaal vergaderd. De onderwerpen kwamen grotendeels
overeen met die van het overleg met de klankbordgroep. Een bijzonder overlegpunt was de
inzet van de secretariële ondersteuners bij de te verrichten onderzoeken.
Samenstelling en secretariaat
De commissie had in 2104 de volgende samenstelling: Jeanette Stoelwinder, Carel
Horstmeier en Henderikus Haan. Laatstgenoemde was voorzitter. Evenals vorig jaar is er
vanuit de griffies van Steenwijkerland en Meppel ondersteuning geleverd aan de commissie
door Arnold Stroop en Reina Zegeling. Vanuit Meppel gebeurde dat ook voor de gemeente
Westerveld. De samenwerking tussen de commissie en de griffies verliep voorspoedig.
Financiën
De commissie heeft voor haar activiteiten gebruik gemaakt van de door u ter beschikking
gestelde financiën op basis van door haar opgestelde declaratieafspraken.
In de volgende tabel zijn het geraamde budget en de werkelijke uitgaven van de commissie
opgenomen.
MEPPEL
Presentiegelden
Reiskosten
Onderzoeks- en voorbereidingskosten
Lidmaatschap NVRR
TOTAAL

Begroot

WESTERVELD
Presentiegelden
Reiskosten
Onderzoeks- en voorbereidingskosten
TOTAAL

Begroot
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Werkelijk
4.300,00
2.000,00
25.200,00

14.950,61
1.650,00
6.300,00
330,00
23.230,61

31.500,00
Werkelijk
2.000,00
20.000,00
22.000,00

3.224,00
875,00
15.135,81
19.234,81
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STEENWIJKERLAND
Presentiegelden
Reiskosten
Onderzoeks- en voorbereidingskosten
Lidmaatschap NVVR
TOTAAL

Begroot

Werkelijk
10.941,00
3.388,00
16.220,00
30.549,00

3.600,00
825,00
10.774,00
330,00
21.529,72

Slot
Afrondend kan geconcludeerd worden dat 2014 een jaar was, waarin door de commissie als
geheel en door haar leden individueel veel werkzaamheden zijn verricht om het ambitieuze
programma te realiseren.
De commissie dankt de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de
gemeentelijke organisaties voor de samenwerking.
Rekenkamercommissie Meppel, Westerveld en Steenwijkerland,
namens deze,

Mr. H. Haan, voorzitter
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