Aan de raden van de gemeenten Westerveld, Meppel en Steenwijkerland
Onderwerp: Jaarverslag 2010

Geachte leden van de raad,

juni 2011

Conform de verordening dient uw rekenkamercommissie jaarlijks verslag uit te brengen over
haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.
Het jaar 2010 was een bijzonder jaar waarover slechts in beperkte mate is te rapporteren.
Samenstelling commissie.
Na het vertrek van de heer Schiphuis in december 2009 hebben de leden van de commissie
zich begin 2010 beraden over de vraag of ze weer voor een volgende periode benoemd
zouden willen worden. Mevrouw Soeters heeft op grond van haar gezinsuitbreiding
gecombineerd met drukke werkzaamheden in haar praktijk helaas moeten concluderen niet
herbenoemd te willen worden. Mevrouw heeft per 1 september haar werkzaamheden voor de
rekenkamercommissie beëindigd. De heer Reerink heeft zich bereid verklaard voor
herbenoeming in aanmerking te komen. Uw raden hebben daar vervolgens toe besloten.
Lopend onderzoek
Bij de aanvang van het jaar 2010 liep er nog één onderzoek voor de gemeenten Meppel en
Steenwijkerland onder onderzoeksbegeleiding van mevrouw Soeters: Inhuur van derden. De
afronding van dit onderzoek was half januari gepland, maar de werkzaamheden liepen uit. Per
14 januari heeft de heer Reerink vanwege haar zwangerschap de werkzaamheden van
mevrouw Soeters inzake dit onderzoek overgenomen. Vervolgens zijn het feitenonderzoek en
het ambtelijk en bestuurlijk wederhoor afgerond. Eind mei is het rapport aan de raden
aangeboden. De presentatie en toelichtingen zijn eind juni afgerond.
Verdere activiteiten
In 2009 en 2010 heeft de commissie zich beraden over de voortgang van de werkzaamheden
van de commissie in 2010. In dat voorjaar liep immers de termijn van de commissie af en
deed zich de vraag voor of de oude dan we de nieuwe raad zich zou uitspreken over de
evaluatie van de commissie en over de wens de commissie al dan niet te continueren. Zou dat
laatste positief uitvallen dan zou besloten moeten worden of de leden van de commissie
herbenoemd zouden moeten worden. Ook deed zich de vraag voor of met de oude dan wel de
nieuwe raad de te onderzoeken onderwerpen besproken zouden moeten worden. De oude
commissie wilde de nieuwe commissie niet de keuze van de onderzoeksitems ontnemen.
Uw raden hebben verschillend gereageerd op de keuzes: zowel voor als na de verkiezing is
geëvalueerd en geconcludeerd.
De leden van de commissie hebben in de periode voor de zomervakantie niet alleen het
rapport afgerond, maar ook evaluaties met raadsleden gehouden en het jaarverslag
geschreven. Vervolgens is, met name na de zomervakantie, geparticipeerd in de
sollicitatieprocedure en de inwerking van de nieuwe commissie.
Nieuwe commissie
Voor de zomervakantie zijn de advertenties geplaatst. Na de zomer zijn de gesprekken
gevoerd. De commissie bestond uit één lid van iedere gemeenteraad, een lid van de
commissie en een lid van de griffie als secretariaat.

Het aanbod was zeer divers, de gesprekken intensief en de uitkomsten zeer tevredenstellend
naar de unanieme mening van de sollicitatiecommissie. De commissie is na de aanvulling
met twee leden weer op sterkte.
Secretariaat
Net als vorige jaren is er vanuit de griffies van Steenwijkerland en Meppel ondersteuning
geleverd aan de commissie. Vanuit Meppel gebeurde dat ook voor de gemeente Westerveld.
De samenwerking tussen de commissie en de griffies verliep voorspoedig.
Financiën
Er is door de rekenkamercommissie maar beperkt gebruik gemaakt van de door u ter
beschikking gestelde financiën. Er is immers maar één gezamenlijk onderzoek afgerond.
Daarnaast was de samenstelling beperkt: twee leden waarvan een tot september.
Ook in de declaraties is terughoudendheid betracht. Omdat de commissie voorzag dat de
werkzaamheden in de loop van het jaar beperkt zouden zijn, omdat eerst besloten moest tot de
nieuwe commissie en meer tijd nodig zou zijn voor de keuze van de onderzoeksitems, heeft
de commissie besloten niet de vaste vergoeding te declareren, maar de declaratie te beperken
tot een vergoeding op basis van het reëel gewerkte aantal uren. Vanaf de nieuwe
samenstelling van de commissie is weer teruggevallen op het door de raad vastgestelde
schema.
In de volgende tabel staat het overzicht van de de werkelijke uitgaven in 2010.
MEPPEL
Presentiegelden
Reiskosten

Werkelijk
€ 3342,00
€ 92,00

Onderzoeks- en voorbereidingskosten

€0

Lidmaatschap NVRR

€ 330,00
TOTAAL

WESTERVELD
Presentiegelden
Reiskosten ca

€ 3765,00
Werkelijk
€ 1212,50
€ 125,23

Onderzoeks- en voorbereidingskosten

€0

Lidmaatschap NVRR

€ 330,00
TOTAAL

STEENWIJKERLAND
Presentiegelden
Reiskosten
Representatie/vergaderkosten ca
Vergoeding ambtelijk secretaris

€ 1767,73
Werkelijk
€ 0*
€ 0*
€ 165,48
n.v.t.

Onderzoeks- en voorbereidingskosten
Onderzoekskosten inhuur derden

Lidmaatschap NVRR

€0

€ 330,00
TOTAAL

€ 495,48

* presentiegelden ad € 1562,50 en reiskosten ad € 499,81 zijn i.v.m. het tijdstip van
betalingstelling ten laste van 2011 gebracht.

Afrondend kan geconcludeerd worden dat 2010 een bijzonder jaar was, dat weliswaar minder
heeft opgeleverd aan onderzoeksresultaten dan in andere jaren, maar waarin wel het nodige
werk is verricht. De commissie dankt de gemeenteraden en de gemeentelijke organisaties voor
de samenwerking.
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