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Voorwoord 

 
De Rekenkamercommissie (hierna RKC) is verheugd u het Jaarverslag 2008 en Jaarplan 
2009 aan te bieden. In dit Jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze 
werkzaamheden en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen. We doen dit aan de 
hand van de drie W’ vragen zoals u dit kent uit de programmabegroting. Het Jaarplan 
presenteren we op dezelfde wijze. Nieuw in het Jaarplan zijn enkele prestatie-indicatoren. 
 
Belangrijke activiteiten in 2008 zijn voor de RKC geweest het afronden van het onderzoek 
naar (aspecten van) de Publieke dienstverlening in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten 
en Oegstgeest, de voorbereiding en start van het onderzoek naar het beleid en beheer van 
de gemeentelijke Rioleringszorg in deze drie gemeenten en de voorbereiding van een 
gemeenschappelijk onderzoek (met drie Rekenkamercommissies uit de regio Haaglanden) 
naar het Reinigingsbedrijf Avalex (alleen gemeente Wassenaar). Meer hierover en over de in 
2008 door ons uitgevoerde zelfevaluatie treft u aan in het Jaarverslag.  
 
Vanaf september 2008 maken Desirée Vroom-de Boer en Herman Bos (beiden benoemd 
door de gemeente Voorschoten), als gevolg van hun verhuizing naar elders in het land, geen 
deel meer uit van de RKC. Na een succesvol verlopen selectieprocedure, in samenwerking 
met de griffie van de gemeente Voorschoten, zijn per 1 januari 2009 Marius Winters en Bert 
Kreemers benoemd als nieuwe leden van de RKC.  
 
Begin 2009 zijn we verder gegaan met het onderzoek naar de gemeentelijke Rioleringzorg 
en de daadwerkelijke start van het onderzoek naar Avalex. Voor 2009 heeft de RKC besloten 
een onderzoek bij de drie gemeenten uit te voeren naar (aspecten van) het beleid en de 
uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In een eerder Jaarplan 
gaven we dit al aan, echter nog niet in welk jaar. De RKC vindt de bestuurlijke en 
maatschappelijke belangen van de WMO de belangrijkste reden het onderzoek in 2009 uit te 
voeren. De RKC onderzoekt eerst zelf en op basis van dit vooronderzoek wordt besloten 
welke aspecten van de WMO nader worden onderzocht.  
 
De komende jaren gaan we specifiek aandacht besteden aan de doorwerking van de 
onderzoeksrapporten. Daar waar het mogelijk is zullen wij de gemeentebesturen (raad en 
college) verzoeken vast te laten leggen (door middel van een besluit) welke acties er naar 
aanleiding van de aanbevelingen zullen plaatsvinden, wanneer en door wie. De RKC is van 
mening dat de Planning en Controlcyclus in uw gemeente een goede mogelijkheid is om 
verantwoording over de acties af te leggen.  
 
Verheugd heeft de RKC kennis genomen dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 
het budget voor onderzoek met 50% is verhoogd zodat de ambitie van de RKC om jaarlijks 
twee onderzoeken uit te voeren dichterbij komt. Met deze verhoging kan de RKC 1,5 
onderzoek realiseren ofwel 3 onderzoeken over twee jaar. Ook het besluit om over te gaan 
tot een maandelijkse vergoeding aan de RKC-leden in plaats van een vergoeding per 
vergadering wordt op prijs gesteld. 
 
Namens de RKC wil ik de gemeentebesturen en ambtenaren van Wassenaar, Voorschoten en 
Oegstgeest hartelijk bedanken voor de samenwerking en vertrouwen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wim Kuiper, voorzitter          april 2009 
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1. Samenstelling Rekenkamercommissie 

 

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest hebben eind 2005 gezamenlijk een 
Rekenkamercommissie opgericht. De gemeenteraden hebben daarvoor de betreffende 
Verordening vastgesteld en een samenwerkingsovereenkomst. De gemeenteraden hebben 
de voorzitter en de leden benoemd en beëdigd. De secretaris is aangewezen. De 
samenstelling van de RKC is in 2008 gewijzigd. Per 3 september 2008 zijn afgetreden 
Mevrouw D.Vroom-de Boer en de heer H.H.Bos. De gemeenteraden van Wassenaar, 
Voorschoten en Oegstgeest hebben twee nieuwe leden benoemd, te weten de heren 
M.J.(Marius) Winters en H.P.M. (Bert) Kreemers. In de selectiecommissie hadden zitting 
twee raadsleden van de gemeente Voorschoten, de griffier van Voorschoten en de voorzitter 
en secretaris van de RKC. 
 
Samenstelling per 1 januari 2009:  
 
Voorzitter: 

De heer dr. W. Kuiper (Wim) 
 
Externe leden: 
 

Benoemd door: 

De heer drs. F.P.G. van den Broek (Frank) 
tevens vice voorzitter 
 

gemeente Wassenaar 

De heer Ir. A.J.F. de Vries (Anton) gemeente Wassenaar, raadslid tot 
en met 16 maart 2006 

De heer M.J.Winters, RA (Marius) 
 

gemeente Voorschoten 

De heer dr. H.P.M.Kreemers (Bert) 
 

gemeente Voorschoten 

De heer C. Oudendijk, RA (Kees) gemeente Oegstgeest, raadslid tot 
en met 16 maart 2006), 

De heer drs. M. A. van Ruremonde (Marin) gemeente Oegstgeest 
 
secretaris: 

De heer M.C.Teunissen (Rini). 
 
Een lijst van de nevenfuncties van de leden, voorzitter en secretaris van de RKC is als 
bijlage in dit Jaarverslag en Jaarplan opgenomen (laatste bladzijde). 
 
 
2. Wat wil de Rekenkamercommissie bereiken ? 

 
De RKC heeft een missie opgesteld om daarmee aan te geven wat de RKC wil bereiken. Ook 
zijn de doelen geformuleerd en de criteria waaraan een onderzoek dient te voldoen. 
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2.1. Missie en doelstelling  

  

De Rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest is gericht op het 

verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het lokale bestuur in deze 

gemeenten. 

De doelstelling is dat de uitkomsten van de onderzoeken van de RKC bijdragen aan: 
• de versterking van de kaderstellende en controlerende functie van de 

gemeenteraad; 
• het zichtbaar maken aan de burgers van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest 

op welke manier de doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk worden 
bereikt.         

 

 

2.2. Criteria bij keuze onderzoeksonderwerp.  

In de ‘Verordening op de Rekenkamercommissie” worden bij de keuze van een 
onderzoeksonderwerp richtinggevende criteria gegeven. Deze criteria zijn door de RKC als 
volgt vertaald: 
 
De RKC wil bijdragen aan het toetsen en verbeteren van: 

- de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid; 
- de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en gemeentelijke 

organisatie; 
- de controle op de rechtmatigheid van het financiële beheer en de financiële 

verantwoording van de drie gemeenten en de instellingen waarvan de 
activiteiten geheel of gedeeltelijk door de gemeente worden bekostigd; 

- de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad; 
 
De onderzoeksonderwerpen voldoen aan de volgende criteria: 

- een aanmerkelijk maatschappelijke relevantie; 
- mogelijkheid om lessen te trekken uit het verleden; 
- een aanmerkelijk financieel, organisatorisch en bestuurlijk belang; 
- bij voorkeur een gezamenlijk belang van de gemeente Wassenaar, 

Voorschoten en Oegstgeest op zowel onderwerp beleid als beheer;  
- onderzoeken op één gemeente zijn mogelijk maar op jaarbasis zal sprake zijn 

van een evenwichtige verdeling. 
 
De RKC voert onderzoeken uit die: 

- haalbaar zijn in de tijd; 
- haalbaar zijn vanwege de beschikbare (geldelijke) middelen; 
- bij voorkeur getoetst kunnen worden aan een normenkader. 

 
 
3. Wat heeft de Rekenkamercommissie hiervoor in 2008 gedaan? 

 

3.1. Onderzoeken algemeen 

Voordat een onderzoek daadwerkelijk start wordt door minimaal twee leden van de RKC een 
vooronderzoek uitgevoerd dat resulteert in een onderzoeksopzet met onderzoeksvragen. Na 
vaststelling van de onderzoeksopzet door de RKC wordt de opzet ter kennisneming aan de 
gemeenteraden verzonden. Indien een onderzoek wordt uitbesteed wordt op basis van de 
onderzoeksopzet offertes gevraagd bij drie onderzoeksbureaus. De RKC hecht grote waarde 
aan de kennismaking met de onderzoekers voordat de opdracht wordt verstrekt.  
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3.2. Onderzoeksonderwerpen 

De RKC heeft na de eerste inventarisatie van onderwerpen bij de gemeenten een 
zogenaamde ‘groslijst’ samengesteld. Uit de groslijst heeft de RKC vervolgens een aantal 
onderwerpen (brandweer, WMO, riolering en (onderdelen van) programmabegroting) 
geselecteerd en hierover de mening van de gemeenteraden gevraagd. De RKC heeft op 14 
februari 2008 besloten tot een onderzoek naar de gemeentelijke rioleringen. 
 

3.3. Onderzoeken 2008 

In 2008 is (voor) onderzoek gedaan naar: 
- (aspecten) van de publieke dienstverlening 
- gemeentelijke rioleringszorg 
- Reinigingsbedrijf Avalex 

 

3.3.1. Publieke dienstverlening 

 

Aanleiding onderzoek en doel 

De RKC heeft in november 2006 de gemeenteraden ingelicht over de start van het 
onderzoek (in 2007) naar de publieke dienstverlening van de drie gemeenten. De relevantie 
voor de inwoners van de drie gemeenten en de politieke aandacht voor dit onderwerp 
hebben zwaar meegewogen bij de keus voor het onderwerp.  
Het onderzoek had als doel om de wijze waarop de gemeente de kwaliteit van de 
dienstverlening aanstuurt en organiseert in beeld te brengen en te beoordelen. Als concreet 
onderdeel/aspect van de dienstverlening is gekozen om de wijze van briefafhandeling als 
representatieve casus te kiezen.  
 
Bevindingen en conclusies 

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek was dat de dienstverlening van de 
gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest aan de eigen inwoners sterk in 
ontwikkeling is, maar dat er nog duidelijk ruimte is voor verbetering. Alle drie de gemeenten 
hebben veel ambities om de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verhogen. Wat 
ontbreekt, is een samenhangend beleid en het concreet maken van deze ambities.  
De RKC heeft in het bijzonder gekeken naar de manier waarop de gemeenten omgaan met 
brieven van burgers en instellingen. Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de 
beantwoording vaak niet is te beoordelen omdat de dossiers niet compleet zijn. 
Antwoordbrieven komen vaak te laat, maar de vragen van de briefschrijvers worden wel 
volledig beantwoord en ook worden de brieven over het algemeen in begrijpelijk taal 
geformuleerd. 
 

Aanbevelingen 

De RKC beveelt aan om (met spoed) een integraal beleidskader vast te stellen en daarin 
meer focus en samenhang in de doelstellingen aan te brengen, bijvoorbeeld door een 
meerjarenplan met jaarlijkse ambities op te stellen. Daarbij is tevens geadviseerd 
aansluiting te zoeken bij de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Verder zijn 
aanbevelingen gedaan over het systeem van kwaliteitzorg en over de afhandeling van 
brieven. 
 
Het rapport over de Publieke dienstverlening is aan de gemeenteraden aangeboden op 12 
maart 2008. 
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Aanbieding rapport op 12 maart 2008 door de 
voorzitter Rekenkamercommissie, de heer W.Kuiper 
(links) aan de burgemeester van Oegstgeest, Mevrouw 
E.M.Timmers-van Klink (tweede van links), de 
burgemeester van Voorschoten, de heer J.M.Staatsen 
(tweede van rechts) en loco-burgemeester van 
Wassenaar, de heer A.P.van der Lee (rechts). 

 
 
 

 

 

3.3.2 Onderzoek gemeentelijke rioleringen 

 

Aanleiding onderzoek en doel 

De RKC heeft op 14 februari 2008 besloten een onderzoek in te stellen naar de 
gemeentelijke riolering(splannen). Met dit onderzoek wil de RKC inzicht verkrijgen  
in het beleid en beheer van de gemeentelijke rioleringen bij de gemeenten. 
Het rioleringsbeleid kan grote politieke en financiële consequenties hebben. Voor een goede 
uitvoering van de kaderstellende en controlerende rol van de raad is het daarom van belang 
dat het beleid helder is verwoord (opgesteld en vastgelegd) en dat de verslaglegging met 
betrekking tot de uitvoering van het rioleringsbeleid zo transparant mogelijk plaatsvindt. 
Dit belang geldt ook voor het beheer van de rioleringen; hoe vindt dit beheer plaats en wat 
betekent dit voor de lasten (rioolrechten) voor de belastingplichtige.  
 

Onderzoeksactiviteiten in 2008   

Na een vooronderzoek door de RKC zelf is de onderzoeksopzet op 15 mei 2008 vastgesteld 
en de gemeenteraden zijn hierover geïnformeerd. Na de selectie van een extern 
onderzoeksbureau hebben de onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden in de periode juli-
december 2008. Een belangrijk en nieuw element in het onderzoek is de betrokkenheid en 
discussie met enkele raadsleden en een ambtelijke werkgroep geweest. Binnen de 
ambtelijke werkgroep is mogelijk een eerste stap gezet tot samenwerking en al tijdens het 
onderzoek kon lering worden getrokken uit de analyses van het onderzoek. Het ambtelijke 
en bestuurlijke wederhoor vond plaats in januari en februari 2009.  
 
De aanbieding van het rapport aan de gemeenteraden heeft plaatsgevonden op 24 maart 
2009 in het gemeentehuis Voorschoten. 
 

3.3.3. Gemeenschappelijke onderzoeken reinigingsbedrijf Avalex (Wassenaar)  

Samen met Rekenkamer(commissie)s uit de regio Haaglanden (Leidschendam-Voorburg en 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, en Delft wordt een gemeenschappelijk onderzoek uitgevoerd 
naar het Reinigingsbedrijf Avalex (gemeenschappelijke regeling).  
 
Doel van het onderzoek is na te gaan wat de mogelijkheden zijn van de raden van elke 
deelnemende gemeente om kaderstellend en controlerend op te treden op de punten 
effectiviteit, efficiency en kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast is de vraag of de bij 
oprichting van dan wel toetreding tot de gemeenschappelijke regeling beoogde 
kostenvoordelen door schaalvergroting daadwerkelijk zijn behaald. 
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Ten behoeve van dit onderzoek hebben de RKC’s een gezamenlijke werkgroep ingesteld, 
waarin door elke rekenkamer één of twee vertegenwoordigers zijn aangewezen. Deze 
werkgroep treedt op als opdrachtgever en begeleidingscommissie voor het onderzoek. Nadat 
er in de tweede helft van 2008 een vooronderzoek heeft plaatsgevonden zijn de 
onderzoeksactiviteiten (door een extern bureau) gestart in januari 2009 en wordt het 
rapport, naar verwachting, in september 2009 aangeboden aan de gemeenteraad van 
Wassenaar (met afschrift aan de gemeenteraden Voorschoten en Oegstgeest). De gemeente 
Wassenaar draagt apart bij in de kosten van het onderzoek. 
 
Het onderzoek is tot stand gekomen door afspraken te maken tijdens de regiobijeenkomsten 
van de RKC’s in Haaglanden. 
 
3.4. Zelfevaluatie 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten is opgenomen dat halverwege 
2007 de rekenkamerfunctie geëvalueerd diende te worden. Na overleg met de griffiers en 
navraag bij de gemeenteraden is de evaluatie verplaatst naar 2009.  
Om inzicht te krijgen in het eigen functioneren van de RKC is in 2007 een zelfevaluatie 
uitgevoerd. In de uitgezette enquête onder de RKC zijn de volgende aspecten opgenomen: 

� Onafhankelijkheid van de RKC; 
� Onderwerpselectie en draagvlak; 
� Uitvoering onderzoeken; 
� Bemensing commissie en secretariaat; 

De uitkomsten van de zelfevaluatie en enkele (landelijke) onderzoeken naar de doorwerking 
van rekenkameronderzoeken zijn in 2008 vertaald in diverse verbeterpunten waar de RKC 
zich de komende tijd op gaat richten. Deze (verbeter)acties hebben betrekking op de 
volgende onderwerpen: 
1. de onderwerpkeuze, onder andere door het opstellen van een top 10 en top 5 

onderwerpen en het verzoeken aan de burgers, bedrijven en instellingen om 
onderwerpen kenbaar te maken;  

2. kwaliteit van de rapporten; onder andere door concrete aanbevelingen en bij de start 
van het onderzoek het normenkader onder andere af te stemmen met 
vertegenwoordigers uit de gemeenteraden; 

3. aantal onderzoeken (zie toelichting hierna); 
4. de doorwerking van de rapporten te bevorderen door de gemeenteraden bij de 

aanbieding van het rapport te verzoeken uit te spreken cq vast te leggen welke acties 
naar aanleiding van de aanbevelingen er zullen plaatsvinden en wanneer. Tevens wil de 
RKC stimuleren dat de verantwoording over de opvolging van de aanbevelingen 
onderdeel uitmaakt van de Planning en Control-cyclus van de gemeente; 

5. communicatie, verder verbeteren van de communicatie door jaarlijks minstens één keer 
overleg te hebben met de diverse betrokken partijen binnen de gemeente en het 
verbeteren van de informatie over de werkzaamheden van de RKC aan bijvoorbeeld de 
(nieuwe) medewerkers, (nieuwe) raadsleden, (nieuwe) wethouders binnen de gemeente; 

6. verbeteren van de taakverdeling en interne werkzaamheden binnen de RKC, onder 
andere door het monitoren van actuele zaken en de uitgebrachte onderwerpen; 

7. vergoeding werkzaamheden leden RKC (zie toelichting hierna)  
 
Toelichtingen bij 3 en 7:  
Ad 3: 
De RKC ambieert jaarlijks twee onderzoeken te doen. Uit de zelfevaluatie kwam naar voren 
dat dit vanwege het beschikbare budget niet mogelijk is. Het budget voor onderzoek is 
toereikend voor één onderzoek per jaar.  
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Ad 7: 
Per vergadering ontvangen de leden, niet zijnde raadslid, een vergoeding (vacatiegeld). 
Indien de vergadering niet bijgewoond kan worden en er wel door het betreffende lid  
tussentijdse vergaderingen heeft bijgewoond in verband met een lopend onderzoek of 
andere werkzaamheden dan ontvangt dat lid geen vergoeding. 
Bij brief van 4 juli 2008 heeft de RKC de gemeenteraden verzocht aanvullend budget 
beschikbaar te stellen voor onderzoek zodat per twee jaar drie onderzoeken uitgevoerd 
kunnen worden. In dezelfde brief is gevraagd tot wijziging van de vergoeding per 
vergadering in een maandelijkse vergoeding. De gemeenteraden van Voorschoten en 
Oegstgeest hebben in maart en april 2009 besloten tot verhoging van het 
onderzoeksbudget, het toekennen, vanaf 1 januari 2009, van een maandelijkse vergoeding 
voor de RKC-leden en indexering vanaf 1-1-2006. De gemeenteraad van Wassenaar heeft in 
december 2008 besloten de financiële gevolgen van het verzoek van de RKC te honoreren. 
 
3.5.Communicatie 

De RKC communiceert over haar werkzaamheden op verschillende manieren, onder andere 
door: 

� het bijwonen van (gemeentelijke) vergaderingen, bijeenkomsten, congressen; 
� het bijwonen van de regiobijeenkomsten Holland Rijnland en Haaglanden (in 

2008 gehouden in het raadhuis gemeente Wassenaar) 
� het verspreiden van persberichten over de voorgenomen en uitgebrachte 

rapporten; 
� het organiseren van een bijeenkomst bij de aanbieding van de rapporten; 
� informatie over de RKC via de websites van de drie gemeenten. 

 
3.6. Afwijkingen uitvoering in het jaar 2008 met de voornemens 2008 

Hiervoor is aangegeven welke activiteiten de RKC in 2008 heeft uitgevoerd. Ten opzichte 
van de voornemens zijn de onderzoeken naar de inzameling van huisvuil in Voorschoten en 
Oegstgeest in de tijd vertraagd omdat het vooronderzoek naar het Reinigingsbedrijf Avalex 
langer heeft geduurd dan was verwacht. Dat betekent dat het onderzoek naar Avalex in 
september 2009 wordt afgerond en de onderzoeken naar de inzameling van huisvuil eind 
2009/begin 2010. De overige voorgenomen werkzaamheden zijn geheel in 2008 uitgevoerd. 
 
 4. Wat heeft dat gekost? 

 

Uit het overzicht van de werkelijke baten en lasten over 2008 blijkt een nadelig saldo van    
€ 4.107,80 (2007: batig saldo € 4.592,81). In de werkelijke lasten voor 2008 is een bedrag 
verantwoord van € 1.372,00 dat betrekking had over 2007 (overlopende lasten zoals 
presentiegelden december 2007 en reiskosten 2007). Voor 2008 is rekening gehouden met 
deze overlopende lasten.  
 
(+= overschot  - = tekort) 
 Begrote baten en 

lasten 2008 
Werkelijke baten en 
lasten 2008 

Verschil  
 

Baten:    
Bijdragen gemeenten 71.000      70.415,00     -     585,00 
    
Totaal     71.000 70.415,00  

    
Lasten:    
1. secretaris       28.500 28.732,50                 -      232,50 
2. presentiegelden       10.000 8.095,15 +  1.904,85 

3. onderzoek (extern)       28.000 29.700,00              -      1.700,00 
4. overige lasten         4.500 7.995,00              -      3.495,15 
Totaal 71.000 74.522,80              -    4.107,80 
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Aanvullende bijdrage 2008 door de gemeenten 

De bijdrage per gemeente is gebaseerd op inwoneraantal per 1 januari 2007. Het totale 
aantal inwoners is 70.415 (Wassenaar 25.608, Voorschoten 22.785 en Oegstgeest 22.022). 
Per gemeente betekent dit een aanvullende bijdrage in de kosten van de RKC over 2008 
van: 
Wassenaar   : €   1.493,89 
Voorschoten : €   1.329,21 
Oegstgeest  : €    1.284,70 
 
Toelichting baten: 
De bijdrage van de gemeenten is € 1 per inwoner. Het aantal inwoners is hiervoor genoemd. 
Sinds 2005 is de bijdrage niet geïndexeerd. 
 
Toelichting lasten: 

 

1.Lasten secretaris: 

De lasten van de secretaris zijn gebaseerd op gemiddeld 16 uur per week. In 2008 is 
gemiddeld ongeveer 1 uur per week minder gewerkt, onder andere als gevolg van minder 
vergaderingen dan gepland. Bij de begroting was rekening gehouden met lagere lasten. 
 
2.Presentiegelden 

Bij de begroting was rekening gehouden met 11 vergaderingen. De lagere lasten van          
€ 1.905,00 worden veroorzaakt door minder uitbetaalde vergoedingen in verband met het 
houden van 9 vergaderingen en vacatures binnen de RKC (lager € 2.579,00) en 
verantwoording van presentiegelden over december 2007 (hoger € 674,00). 
 

3. Onderzoek 

Betreft de lasten voor de uitbesteding van de onderzoeken. Ten opzichte van de raming is er 
een overschrijding van € 1.700,00. Dit is het gevolg van het aanbestedingsresultaat. 
 
4. Overige lasten 

De overige lasten betreffen: 
• Deelname aan congressen; 
• Reiskosten RKC; 
• Lidmaatschap Nederlandse Vereniging Rekenkamer(commissies); 
• Briefpapier, logo, omslagen, enz; 
• Drukken van de rapporten. 

 
De overschrijding op dit onderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door: 
 
Hogere drukkosten van de rapporten Publieke 
dienstverlening. Voor elke gemeente is een 
rapport gedrukt in plaats van één rapport voor 
drie gemeenten.  

   €     1.650,00 

Aanschaf briefpapier en omslagen. Door 
aanschaf hoger aantal (uit efficiency) zijn de 
lasten hoger dan geraamd. 

   €        600,00 

Verantwoording van reiskosten van de RKC over 
2007 

   €        700,00 
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Prestaties 2008: 
 

 Begroting Werkelijk Toelichting 
Aantal onderzoeken per jaar 1 1 nvt 

Budget per inwoner  € 1 € 1 nvt 
Overleg met 
gemeentebesturen (per 
gemeente) 

4 3 nvt 

Aantal vergaderingen RKC 11 9 Lager aantal vergaderingen o.a. 
veroorzaakt door langere 
doorlooptijd onderzoek en 
daardoor minder 
bespreekpunten in de 
vergadering 

Ondersteuning secretaris per 
week (gemiddeld) 

16 uur 15 uur idem 

Doorlooptijd onderzoek 
publieke dienstverlening 
(datum vaststelling 
onderzoeksopzet en 
aanbieding aan de raad) 

7 mnd 10 mnd De doorlooptijd blijkt vaak 
afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de 
gegevens en personen, 
opstellen van het 
conceptrapport en 
besluitvorming door RKC. 
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Jaarplan 2009
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1. Wat wil de Rekenkamercommissie bereiken in 2009 ? 

 

Ook voor 2009 streeft de RKC haar missie en doelstellingen op zorgvuldige manier tot stand 
te brengen. De RKC voert haar werkzaamheden uit binnen de kaders die zijn gesteld in de 
‘Verordening op de Rekenkamercommissie’, het reglement van orde en het 
onderzoeksprotocol.  
 
2. Wat gaat de Rekenkamercommissie daarvoor doen? 

 

2.1. Onderzoeken 
Het onderzoek naar de gemeentelijke Rioleringszorg is in 2008 gestart en in maart 2009 
afgerond door aanbieding aan de gemeenteraden. Een ander lopend onderzoek is het 
gemeenschappelijk onderzoek samen met drie Rekenkamer(commissies) uit Haaglanden 
naar het Reinigingsbedrijf Avalex (gemeenschappelijke regeling). Dit onderzoek is in januari 
2009 gestart en heeft een doorlooptijd tot en met september 2009.  
 
Aansluitend op de afronding van het onderzoek naar Avalex start de RKC een onderzoek 
naar de inzameling van huisvuil in Voorschoten en Oegstgeest. De RKC verwacht dat de 
uitkomst van het onderzoek Avalex een goede spiegeling kan zijn voor het onderzoek van de 
RKC omdat de gemeente Voorschoten zelf inzamelt en de gemeente Oegstgeest de 
inzameling heeft uitbesteed aan gemeente Leiden. 
 
De RKC heeft in de vergadering van 26 februari 2009 besloten om in 2009 onderzoek uit te 
voeren naar (aspecten van) de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het Jaarplan 
2008 hebben we dit onderzoek al aangekondigd, echter onduidelijk was in welk jaar. 
De bestuurlijke en maatschappelijke belangen zijn voor de RKC doorslaggevend geweest om 
in 2009 en niet in 2010 het onderzoek uit te voeren. De WMO die op 1 januari 2007 in 
werking is getreden heeft betrekking op negen prestatievelden voor maatschappelijke 
participatie en zelfredzaamheid en beoogd meer samenhang te brengen in het sociale beleid. 
De WMO regelt één van de meest ingrijpende herverkavelingen en verschuivingen van 
overheidstaken. Bovendien gaat het om kwetsbare groepen (ouderen, mensen met 
beperkingen, minima, enz.). Goed besturen is dan een vereiste.  
Voordat de RKC daadwerkelijk met het onderzoek start, zal zij eerst zelf vooronderzoek doen 
door onder andere bestudering van de gemeentelijke beleidsnota’s en het houden van 
gesprekken met de verantwoordelijke portefeuillehouder WMO. Na het vooronderzoek beslist 
de RKC welke aspecten van de WMO nader worden onderzocht. Het onderzoek heeft een 
doorlooptijd tot en met begin 2010, waarvan het vooronderzoek duurt tot en met juni 2009. 
 
Prestatie-indicatoren: 
 
 2009 Toelichting 

Aantal onderzoeken per jaar 1,5 Ambitie is drie onderzoeken per twee jaar. 
 

Doorlooptijd lopend onderzoek 
gemeentelijke riolering (datum 
vaststelling onderzoeksopzet en 
aanbieding aan de raad) 
 

10 mnd Is lopend onderzoek waarvan de aanbieding 
in maart 2009 is. 

Doorlooptijd nieuw onderzoek 
2009 (datum vast- 
stelling onderzoeksopzet en 
aanbieding aan de raad) 

8,5 mnd Streven is doorlooptijd onderzoek te 
verkorten tot 6 maanden; voor 2009 is dat 
nog niet mogelijk 
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2.2.Overige werkzaamheden 

Naast het uitvoeren en begeleiden van onderzoeken, bijwonen van de vergaderingen, voert 
de RKC met regelmaat overleg met de gemeentebesturen en ambtelijk apparaat en woont 
congressen en (regio) bijeenkomsten bij. 
 
 2009 Toelichting 
Aantal vergaderingen RKC 11 Raadhuis De Paauw 

 
Overleg met 
presidium/fractievoorzit-
ters 

1 x per 
gemeente 

- Onderzoeksonderwerpen 
- Jaarverslag en jaarplan 
- Doorwerking onderzoeken 
 

Auditcommissie/commissie 
Rekening  

1 x per 
gemeente 

 

idem 

B & W 1 x per 
gemeente 

 

idem 

Griffiers 2 x per jaar Idem, alsmede onderlinge 
afstemming 
 

Gemeentesecretaris 1 x per jaar Idem 
 

Bijwonen regio-
bijeenkomsten RKC 
Holland Rijnland en 
Haaglanden 

2 x per jaar - informatie uitwisselen over     
rapporten en werkwijze 
- actuele thema’s bespreken 
- verkennen mogelijkheden van 
gezamenlijk onderzoek 
 

Bijwonen congressen en 
bijeenkomsten 

2 x per jaar Actualiseren kennis, netwerk 

 

 

2.3. Evaluatie RKC 

In het Jaarverslag 2008 is aangegeven dat de RKC een zelfevaluatie heeft uitgevoerd en dat 
de RKC tot verbeteracties heeft besloten om het eigen functioneren te optimaliseren. Uit 
gesprekken met vertegenwoordigers uit de gemeenteraden is naar voren gekomen dat de 
RKC naar tevredenheid functioneert.  
 
In 2007 was voor de RKC een evaluatie gepland die na overleg is doorgeschoven naar 2009. 
De RKC treedt met de griffiers in overleg over het houden van een evaluatie en zo ja 
wanneer. 
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3. Wat mag dat kosten?          

 
 Begrote baten en 

lasten 2008 
Werkelijke baten 
en lasten 2008 

Begrote baten en 
lasten 2009 

Baten:    

Bijdragen gemeenten 71.000      70.415,00 98.838,00 
    
Totaal      71.000 70.415,00 98.838,00 

    
Lasten:    

1. secretaris       28.500 28.732,50 31.600,00 
2. presentiegelden       10.000 8.095,15 13.164,00 
3. onderzoek (extern)       28.000 29.700,00 45.000,00 
4. overige lasten         4.500 7.995,00 9.074,00 
Totaal 71.000 74.522,80 98.838,00 

 

Baten 

De baten zijn gebaseerd op € 1,35 per inwoner. Uitgegaan is van 70.991 inwoners 
(Wassenaar 25.763, Voorschoten, 22.861 en Oegstgeest 22.367). Ten opzichte van 2008 is 
de raming verhoogd met, afgerond € 0,35 (indexering vanaf 1-1-2006 € 0,07, hogere lasten 
a.g.v.maandelijkse vergoeding (0,075) en 50% verhoging budget voor onderzoek (€0,20). 
Tevens is een éénmalige bijdrage van € 3.000,00 van de gemeente Wassenaar geraamd 
voor het gemeenschappelijk onderzoek naar Avalex. 
 
Lasten 

1.Lasten secretaris 

De lasten van de secretaris zijn gebaseerd op gemiddeld 16 uur per week op jaarbasis, 
schaal 11 maximum (opgave afdeling Personeelszaken Voorschoten). 
 
2. Presentiegelden 

Betreft maandelijkse vergoeding voor de RKC. De vergoeding per maand bedraagt per 1-1-
2009 (zie jaarverslag 2008 onder 3.4.): 
€  192,00 voor de voorzitter, 
€  165,00 voor de vice-voorzitter, 
€  148,00 voor de leden. 
 

3. Onderzoek 

Budget voor de onderzoeken. Ten opzichte van 2008 verhoogd met 50% tot € 42.000. 
Tevens geraamd de bijdrage van € 3.000 aan het gemeenschappelijk onderzoek Avalex. 
 
4.Overige lasten 

Betreft de doorberekening van de lasten door de gemeente Voorschoten voor het faciliteren 
van huisvesting enz aan het secretariaat van de RKC (€ 5.000,00), lidmaatschap 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamer en Rekenkamercommissies (€ 600,00), 
deelneming aan congressen (€ 500,00), reiskosten (€ 700,00), en drukkosten rapporten    
(€ 1.800,00 rapporten riolering en Avalex) en representatie (€ 474,00). 
 
Prestatie-indicatoren 
 

 2009 

Bedrag per inwoner  € 1,35 
Uren secretaris per week (gemiddeld) 16 uur 
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Overzicht nevenfuncties 

 

Functies andere dan lid van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en 
Oegstgeest (artikel 6, lid 2 van de Verordening Rekenkamercommissie, per 1 januari 2009)  
 

Voorzitter: 

Wim Kuiper 

• Directeur Besturenraad 
• Voorzitter Raad van Toezicht Impact 
• Voorzitter Raad van Toezicht Instituut voor Publiek en Politiek (onbezoldigd) 

  

Leden: 

Frank van den Broek, vice voorzitter  

• Afdelingshoofd bij de Algemene Rekenkamer 
 

Kees Oudendijk 

• Manager Control Rijksdienst Wegverkeer 
• Voorzitter Buurtvereniging Haaswijk (onbezoldigd) 
• Penningmeester Aero club Valkenburg (onbezoldigd) 
• Bestuurder BETAV BV (onbezoldigd) 
• Secretaris Beleggingsstudieclub Multi 6 (onbezoldigd) 

 
Marin van Ruremonde 

� Adviseur/accountmanager Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 

Anton de Vries 

• Voorzitter Regio ‘ De Vlietstreek van de Nationale Vereniging De Zonnebloem 
(onbezoldigd) 

• Medewerker afdeling Wassenaar van de Nationale Vereniging De Zonnebloem 
(onbezoldigd) 

• Secretaris Sociaal Kontakt Wassenaar (onbezoldigd) 
• Lid steunfractie PvdA/GL/D66 Wassenaar (onbezoldigd) 

 
Bert Kreemers 

• Adjunct-algemeen secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
• Lid Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, 

Valkenburg aan de Geul 
• Docent aan de Rijksacademie voor Financiën en Economie 

 
Marius Winters 

• lid Managementteam Rijksauditdienst, Ministerie van Financiën 
• lid Algemeen Bestuur Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 

(onbezoldigd) 
• lid Raad van Toezicht Stichting Kinderpostzegels Nederland (onbezoldigd) 
• lid Bestuur Partij van de Arbeid, afdeling Wassenaar (onbezoldigd) 

 
Secretaris: 

 

Rini Teunissen 

• Eigenaar ‘ Rini Teunissen coaching en advies’ 
• Lid Bestuur Stichting creatieve en spirituele ontwikkeling ‘De Roos’ te Amsterdam 

(onbezoldigd) 


