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Voorwoord 

 
Begin 2007 is de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest (hierna 
RKC) voortvarend gestart met het onderzoek naar de exploitatie van de zwembaden, het 
vooronderzoek naar (aspecten) de publieke dienstverlening en een vervolg op het onderzoek 
naar de programmabegrotingen. De genoemde onderzoeken zijn allen in 2007 afgerond en 
met uitzonderling van het onderzoek naar de publieke dienstverlening aan de 
gemeenteraden aangeboden (gepland voor 12 maart 2008).  
 
Naast het doen van onderzoeken onderhoudt de RKC regelmatig contacten met onder 
andere de gemeentelijke commissies en de griffiers over de voortgang van de 
werkzaamheden van de RKC. In regionaal verband (regio Holland Rijnland en Haaglanden) 
vinden tweemaal per jaar overleggen plaats met de rekenkamer(commissies) in de regio’s, 
met als doel elkaar te informeren over de lopende en uitgevoerde onderzoeken en te bezien 
of gemeenschappelijke onderwerpen opgepakt kunnen worden. 
 
Op basis van de positieve reacties van de gemeentebesturen over het functioneren van de 
RKC, is na overleg met de griffiers van de gemeenten, afgezien van de evaluatie, zoals 
opgenomen in de  ‘Verordening op de samenwerking op het gebied van de 
rekenkamerfunctie in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest’. De RKC heeft 
wel een ‘zelfevaluatie’ gehouden om te leren van de uitgevoerde werkzaamheden. Daarbij is 
onder andere naar voren gekomen meer aandacht te hebben voor de planning van de 
onderzoeken, de onderwerpkeuze en het meer betrekken van de gemeenteraden bij de 
keuze. Tevens is gebleken dat het uitvoeren van twee ‘grote’ onderzoeken per jaar om 
budgettaire redenen niet haalbaar is en dat de verhouding tussen de inzet van de leden en 
voorzitter van de RKC in verhouding tot de vergoeding per vergadering scheef is gegroeid. 
 
Het verheugt de RKC dat de leden en de voorzitter per 1 januari 2008 zijn herbenoemd. 
Namens de RKC wil ik de gemeentebesturen van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest 
bedanken voor het gestelde vertrouwen in de RKC. De RKC ervaart dat de samenwerking 
met de gemeentebesturen, griffiers, gemeentesecretarissen en ambtelijk apparaten goed en 
prettig is. 
 
De RKC heeft in het voorjaar 2007 voor het eerst een jaarverslag uitgebracht met een 
jaarplan. In de lijn van de programmabegrotingen legt de RKC verantwoording af van wat de 
RKC wilde bereiken, wat hiervoor gedaan is en wat de kosten waren. Het jaarplan bevat 
dezelfde onderdelen, maar dan gericht op het komende jaar. Met dit jaarverslag wil de RKC 
verantwoording afleggen en inzicht geven in de wijze waarop de RKC een bijdrage heeft 
geleverd aan het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het lokaal 
bestuur in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. 
 
Ook voor 2008 vertrouwt de RKC op een goede samenwerking met de gemeentebesturen en 
haar ambtenaren. 
 
de voorzitter, 
 
 
Wim Kuiper 



    

 5 

 
1. Samenstelling Rekenkamercommissie 

 

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest hebben in 2005 gezamenlijk een 
Rekenkamercommissie opgericht. De gemeenteraden hebben daartoe 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 in 2007 is ten opzichte van 2006 onveranderd en is al volgt: 
 
Voorzitter: 

De heer dr. W. Kuiper. 
 

Externe leden: 

De heer drs. F.P.G. van den Broek, benoemd door de gemeente Wassenaar; 
Mevrouw drs. D. Vroom-de Boer, benoemd door de gemeente Voorschoten;  
De heer drs. M.A. van Ruremonde, benoemd door de gemeente Oegstgeest. 
 
De hiervoor genoemde personen zijn per 1 januari 2008 herbenoemd tot 1 januari 2012. 

 

Raadsleden: 

De heer Ir. A.J.F. de Vries, gemeente Wassenaar 
(raadslid tot en met 16 maart 2006);  
De heer H.H. Bos, gemeente Voorschoten; 
De heer C. Oudendijk, RA, gemeente Oegstgeest 
(raadslid tot en met 16 maart 2006). 
 
De hiervoor genoemde personen zijn per 1 januari 2008 herbenoemd tot 1 januari 2011. 

 
secretaris: 

De heer M.C.Teunissen. 
 
Een lijst van de nevenfuncties van de leden en voorzitter van de RKC en secretaris is als 
bijlage in dit jaarverslag opgenomen (laatste bladzijde). 
 
2. Wat wil de RKC 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. 
 
2.1. Missie en doelstelling  

  

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

verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het lokaal 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.   
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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 2007 gedaan? 

 

3.1. Onderzoeken algemeen 

Voordat een onderzoek daadwerkelijk start wordt door twee leden van de RKC 
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 kennismaking met de onderzoekers voordat de opdracht wordt verstrekt. Voor 2007 is 
onderzoek gedaan naar: 

- de exploitatie van de zwembaden; 
- (aspecten) van de publieke dienstverlening 
- quick scan (terugblik) op het onderzoek naar de programmabegrotingen. 

 
De genoemde onderzoeken zijn allen in 2007 afgerond en met uitzonderling van het 
onderzoek naar de publieke dienstverlening aan de gemeenteraden aangeboden. In 
paragraaf 3.3. zijn de onderzoeken kort samengevat. 
 
3.2. Onderzoeksonderwerpen 

De RKC heeft na de eerste inventarisatie van onderwerpen bij de gemeenten een 
zogenaamde ‘groslijst’ samengesteld. In het najaar 2007 is deze lijst bijgewerkt op basis 
van verkregen informatie uit de gemeenteraden cq gemeentelijke commissies. 
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3.3. Onderzoeken 2007 

 

3.3.1. Doelmatige en doeltreffend exploiteren van de zwembaden 

 

Aanleiding onderzoek en doel 

In het najaar van 2006 heeft de RKC besloten een onderzoek in te stellen naar de exploitatie 
van de drie gemeentelijke zwembaden. De aanleiding voor de keuze was onder andere dat 
het thema “zwembad” in de drie gemeenten de komende periode de nodige bestuurlijke 
aandacht zou vragen.  
 
Met het onderzoek heeft de RKC inzicht willen verschaffen in hoeverre de beleidsmatige en 
beheersmatige uitgangspunten van de gemeenten ten aanzien van de exploitatie van de 
zwembaden worden gerealiseerd. Hierbij ging het zowel om doelmatigheid als 
doeltreffendheid. Met het onderzoek en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen wilde de 
RKC ook een bijdrage leveren voor toekomstige bestuurlijke besluiten en evaluaties op het 
gebied van de exploitatie van gemeentelijke zwembaden (en andere gemeentelijke 
accommodaties). 
 
Procedure  

Het onderzoek is op basis van de onderzoeksopzet en na een gunningprocedure aan een 
extern bureau (BMC) gestart in februari 2007. Het feitenonderzoek is afgerond in juni 2007. 
In het kader van ambtelijk hoor en wederhoor is begin juli 2007 het conceptrapport 
toegezonden aan de gemeentesecretarissen van de drie gemeenten met het verzoek het 
rapport op feitelijke onjuistheden te controleren. De ontvangen opmerkingen zijn vervolgens 
waar nodig verwerkt. Begin augustus 2007 is het definitieve concept van het rapport aan de 
colleges van Burgemeester en Wethouders verzonden in het kader van bestuurlijk hoor en 
wederhoor. Het rapport is op 8 oktober 2007 in een gezamenlijke bijeenkomst met de drie 
gemeenten aangeboden aan de vertegenwoordigers van de drie gemeenten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevindingen en conclusies 

Uit het onderzoek blijkt dat de drie gemeenten voor de exploitatie van de bestaande 
zwembaden geen dan wel onvoldoende prestatiedoelstellingen of resultaten hebben 
geformuleerd. Via de huidige overeenkomsten tussen gemeenten en zwembaden zijn 
doelmatigheid en vooral ook doeltreffendheid daarom moeilijk te beoordelen. Ook bestaat 
geen expliciete samenhang tussen beleid (accommodatiebeleid, subsidiebeleid) en 
exploitatie van de zwembaden. Ook daarom is het niet goed mogelijk de doeltreffende 
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aanwending van gemeentelijke middelen te beoordelen. Strikt genomen wordt het huidige 
beleid op het gebied van de zwembaden in de drie gemeenten niet geëvalueerd. In de 
praktijk worden in het kader van de begroting en de uitvoering daarvan de 
exploitatie(bijdrage), bedrijfsvoering en prestaties wel besproken.  
 
Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat de huidige exploitatieovereenkomsten zonder 
uitzondering zogenaamde open einde regelingen zijn. Het financiële en bestuurlijk risico ligt 
daardoor – nagenoeg - volledig bij de gemeentebesturen.  
 
Aanbevelingen 

In deze tijd waarbij “beweging en sport” steeds meer ook commercieel gemeengoed worden, 
past het dat de exploitanten van de zwembaden zich ontwikkelen van beheerders naar 
ondernemers. Hierbij past tevens dat het exploitatierisico in meerdere of mindere mate 
verschuift van de gemeente naar de ondernemer.  
De RKC beveelt een duidelijke afweging aan tussen financieel rendement (doelmatigheid) en 
maatschappelijk rendement (doeltreffendheid). Op basis van een dergelijke afweging kan de 
raad kaders opstellen, waarin de beoogde maatschappelijke effecten tot uitdrukking komen. 
De RKC beveelt verder aan ook deze kaders vast te leggen en uit te werken in doelstellingen 
en prestaties. De raad moet hierbij keuzes kunnen maken. Daarna dient het initiatief en de 
verantwoordelijkheid voor het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen en een 
gezonde bedrijfsvoering bij de exploitant van het zwembad te worden gelegd (dit is immers 
‘de professional’). 
Deze aanbeveling houdt dus tevens in dat een wijziging van het karakter van de 
overeenkomsten met de exploitanten noodzakelijk is (voor zover dat met betrekking tot het 
nieuw te bouwen zwembad in Wassenaar al niet gebeurd is). De gemeenten dienen eigen 
(maatschappelijke en en/of financiële) doelstellingen te formuleren en deze in te brengen in 
de overeenkomsten. In het rapport worden hiervoor enkele uitgangspunten gegeven. 
 

3.3.2.Quick scan op rapport ’Kwaliteit programmabegrotingen 2006’ 

De RKC heeft in de zomer van 2006 een onderzoeksrapport uitgebracht over de kwaliteit van 
de programmabegrotingen van deze drie gemeenten. Hoewel de tijd tussen het beschikbaar 
komen van dit rapport en de opstelling van de programmabegrotingen 2007 tamelijk kort 
was, leek het de RKC toch van belang om na te gaan in hoeverre er sprake is van 
wijzigingen en mogelijk verbeteringen ten opzichte van de programmabegrotingen van het 
jaar daarvoor. De analyse van de RKC in de vorm van een quick scan (brief) is aan de 
gemeenteraden op 27 maart 2007 aangeboden. Het beoogde doel van de RKC is geweest 
een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de  
programmabegroting  2008.  
 
In zijn algemeenheid is door de RKC vastgesteld dat in alle drie de gemeenten een 
verbetering heeft plaatsgevonden in de programmabegrotingen. Er is sprake van een 
toenemende kwaliteit van de wijze waarop de doelen zijn uitgewerkt en ook de leesbaarheid 
is verbeterd. De verbinding tussen doelen en kosten blijft ook in de programmabegroting 
2007 over het algemeen vaak nog weinig expliciet.  De RKC vindt de geboekte vooruitgang 
zeker bemoedigend. 
 
De quick scan is door de RKC zelf uitgevoerd. 
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3.3.3. Onderzoek naar (aspecten) van de publieke dienstverlening 

 

Aanleiding onderzoek en doel 

De RKC heeft in november 2006 de gemeenteraden geïnformeerd over de start van een 
onderzoek, in 2007, naar de publieke dienstverlening van de drie gemeenten. Bij de RKC 
hebben de relevantie voor de inwoners van de drie gemeenten en de actuele politieke 
interesse voor het onderwerp zwaar meegewogen.  
 
Na het vooronderzoek, in februari 2007, heeft de RKC besloten voor het begrip publieke 
dienstverlening de definitie van de commissie Jorritsma aan te houden. Daarin wordt 
publieke dienstverlening omschreven als de interactie en / of transactie tussen de 
gemeenten en individuele burgers, bedrijven, en maatschappelijke instellingen, waarbij de 
burgers, bedrijven en instellingen de directe afnemers zijn van een dienst. Het onderzoek 
richtte zich primair op dienstverlening waarbij burgers, bedrijven en instellingen als 
vragende partij naar de gemeente optreden.  
 
Het  doel van het onderzoek was om de wijze waarop de gemeente 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. Daarmee beoogt de RKC inzicht te geven in (aspecten van) 
de kwaliteit van de publieke dienstverlening en op deze wijze een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit daarvan in de drie gemeenten. Deze doelstelling sluit aan bij de doelstelling van de 
commissie Gemeentelijke Dienstverlening (commissie Jorritsma) van de VNG, zoals die is 
geformuleerd in Publieke dienstverlening, professionele gemeenten. Visie 2015: 
“Voortbouwend op ervaringen en inzichten van overheidsdienstverleners een visie 

presenteren die bestuurders richting en inspiratie geeft bij het verbeteren en innoveren van 

de gemeentelijke dienstverlening.” 
 

Procedure  

Het onderzoek is op basis van de onderzoeksopzet en na een gunningprocedure aan een 
extern bureau (Jacques Necker) gestart in juni 2007. Het conceptrapport met bevindingen 
was gereed in oktober/november 2007. Na ontvangst en verwerking van de ambtelijke 
reactie op de feiten in het conceptrapport op 21 januari 2008 aangeboden aan de colleges 
voor de bestuurlijke reactie.  
 
Conclusies op basis van de bevindingen 

Voor alle drie de gemeenten komen de conclusies met elkaar overeen; zo kan worden 
geconcludeerd dat: 

- de publieke dienstverlening in alle gemeenten een speerpunt is; 
- de versterking van dienstverlening een proces van lange adem is; 
- de gemeenten weliswaar verschillende monitorinstrumenten inzet maar dat 

het nog  ontbreekt aan integrale meting en rapportering; 
- een aanzienlijk deel van briefdossiers incompleet is; 
- de beantwoording van de brieven niet altijd tijdig; 
- de inhoudelijke beantwoording en de bejegening naar de briefschrijver over 

het algemeen adequaat is. 
 
Aanbevelingen 

De aanbevelingen met betrekking tot de kwaliteitszorg zijn onder andere om: 
- een integraal beleidskader vast te stellen en meer focus en samenhang te 

brengen aan in de doelstellingen; 
- de doelstellingen zo concreet (SMART) mogelijk te maken; 
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- meer omvattend servicenormen op te stellen dan uitsluitend 
behandeltermijnen; 

- jaarlijks als gemeenteraad te debatteren over de doelstellingen; 
- een lid van het managementteam expliciet verantwoordelijk te maken voor de 

agendering en rapportering over de voortgang van de verbeteringen. 
 
 Over de afhandeling van brieven beveelt de RKC onder andere aan om: 

- te zorgen voor een goede en volledige dossiervorming; 
- met de servicenormen voor correspondentie aan te sluiten bij de 

correspondentiewijzer van de Nationale Ombudsman; 
 

Aanbieding aan de gemeenteraden in maart 2008 

In maart 2008 zijn de rapporten in een gezamenlijke bijeenkomst aan de gemeenteraden 
aangeboden. 
 

3.4. Gemeenschappelijke onderzoeken Regio Haaglanden (Wassenaar) en regio Holland 

Rijnland (Voorschoten en Oegstgeest) 

Jaarlijks worden twee bijeenkomsten gehouden met rekenkamer(commissies) in de regio 
Haaglanden en de regio Holland Rijnland. Tijdens de bijeenkomsten is afgesproken te 
onderzoeken of een gemeenschappelijk onderzoek binnen een regio mogelijk is.  
 

Regio Haaglanden 

Een eerste bijeenkomst met secretarissen van de rekenkamer(commissies) over de 
mogelijkheden heeft in maart 2008 plaatsgevonden. Tijdens het opstellen van dit jaarverslag 
zijn nog geen besluiten hierover genomen. Daarnaast is de RKC begin 2008 door enkele 
rekenkamer(commissies) in de regio haaglanden gevraagd deel te nemen aan een 
onderzoek naar het afvalverwerkingsbedrijf Avalex, een gemeenschappelijke regeling waar 
alleen de gemeente Wassenaar aan deelneemt. Ook hierover is nog geen besluit genomen 
(tijdens het opstellen van dit jaarverslag).  
 

Regio Holland Rijnland 

In eerste instantie zijn een tweetal onderwerpen besproken die gemeenschappelijk 
uitgevoerd zouden worden, te weten de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland of 
aan te sluiten bij landelijk onderzoek op gebied Rampenbestrijding. Nadien is komen vast te 
staan dat iedere rekenkamer(commissie) in 2008 al bezig is met de ‘eigen’ onderwerpen en 
dat ook niet altijd voldoende budgetten beschikbaar zijn voor een gemeenschappelijk 
onderzoek. Bij een eerstvolgende bijeenkomst komt dit onderwerp terug op de agenda. 
 

3.5. Brief Burgemeester gemeente Wassenaar over samenwerking met een 

ontwikkelingsland 

De burgemeester van de gemeente Wassenaar heeft per brief van 10 september 2007 de 
RKC gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om als rekenkamercommissie samen te 
werken met een ontwikkelingsland. De RKC heeft hierop positief gereageerd en aangegeven 
de mogelijkheden te onderzoeken. Hierover wordt nader overleg gevoerd met de directeur 
VNG Internationale Zaken, die onder andere deze aangelegenheden behandelt. 
 

3.6. Communicatie 

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

- het bijwonen van diverse vergaderingen, bijeenkomsten, congressen, enz; 
- het verspreiden van persberichten over uitgebrachte rapporten; 
- het organiseren van een bijeenkomst bij de aanbiedingen van de rapporten; 
- informatie over de RKC via de websites van de drie gemeenten 
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3.7. vergaderingen RKC 

In totaal heeft de RKC elf vergaderingen gehouden. 
 
3.8. Afwijkingen uitvoering in het jaar 2007 met de voornemens 2007 

In het jaarplan voor 2007 had de RKC zich voorgenomen om naast de hiervoor genoemde 
onderzoeken nog één nader te bepalen onderzoek uit te voeren. Dit is om budgettaire en 
technische redenen niet mogelijk gebleken. Het budget voor 2007 (extra aangevuld met 
middelen uit 2006) was daarvoor ontoereikend. Ook de vertragingen die tijdens de 
onderzoeken in 2007 zijn ontstaan maakten het niet haalbaar een extra onderzoek te doen. 
 
De overige voorgenomen werkzaamheden zijn geheel in 2007 uitgevoerd, zoals de 
(zelf)evaluatie van de samenwerking, de herbenoemingen van de leden en  
voorzitter,verbeteren van de informatievoorziening via de websites van de 
gemeenten, verschillende manieren van communiceren (onder andere 
de herkenbaarheid door het logo RKC) en deskundigheidsbevordering.  
 

4. Wat heeft dat gekost? 

Uit het overzicht van de begroting en rekening over 2007 blijkt een batig saldo van   
€ 4.592,81. Dit bedrag wordt aan de gemeenten naar verhouding van het aantal inwoners 
(per 1 januari 2006) terugbetaald. 
 
(+= overschot  - = tekort) 
omschrijving Begrote baten en 

lasten     2007 
Werkelijke baten en 
lasten       2007 

Verschil  
 

Baten:    
Bijdragen gemeenten        70.400,00 70.394,00 -           6,00 
Restant 2006 31.150,00 31.150,00 0,00 
Totaal 101.550,00 101.544,00 -           6,00 

    
Lasten:    
1. secretaris          30.600 26.608,09 +    3.991,91 
2. presentiegelden            11.300 8.189,60 +    3.110,40 
3. onderzoek (extern) 52.000 57.283,00      -     5.283,00 
4. overige lasten 7.650,00 4.870,50 +    2.779,50 

Totaal 101.550,00 96.951,19 +   4.598,81 

 
Per saldo een overschot van € 4.592,81 
De bijdrage per gemeente is gebaseerd op inwoneraantal per 1 januari 2006. Het totaal 
aantal inwoners is 70.394 (Wassenaar 25.616, Voorschoten 22.887 en Oegstgeest 21.891). 
De terugbetaling betekent voor de gemeente: 
Wassenaar   : €  1.671,30 
Voorschoten : €  1.493,25 
Oegstgeest  : €   1.428,26 
 
Toelichting baten: 
De bijdragen van de gemeenten zijn gebaseerd op € 1 per inwoner. Het aantal inwoners 
zoals hiervoor genoemd. De gemeenteraden hebben besloten het restantbedrag over 2006 
in te mogen zetten voor 2007. Dit bedrag was € 31.150,00. 
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Toelichting lasten: 

 

1.Lasten secretaris: 

De lasten van de secretaris zijn gebaseerd op ondersteuning van gemiddeld 16 uur per 
week. Het begrote bedrag is bij nader inzien te hoog geraamd geweest. 
 
2.Presentiegelden 

Bij de begroting was rekening gehouden met 11 vergaderingen en presentiegelden voor 5 
leden en de voorzitter. In totaal zijn 11 vergaderingen. De werkelijke lasten zijn lager 
uitgevallen omdat niet alle leden gedurende het jaar de vergaderingen konden bijwonen. 
  
3. Onderzoek 

Betreft de lasten voor de uitbesteding van de onderzoeken zwembad (€ 27.900), publieke 
dienstverlening (€ 28.140) en drukken, vormgeven rapporten zwembad( € 1.243). 
 
4. Overige lasten 

De overige lasten betreffen: 
• Deelname aan congressen; 
• Reiskosten leden; 
• Lidmaatschap Nederlandse Vereniging Rekenkamer(commissies); 
• Briefpapier, logo, omslagen, visitekaartjes enz. 
• Enz. 
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1. De kaders voor 2008 

Ook voor 2008 streeft de RKC na haar missie en doelstellingen op zorgvuldige manier na te 
komen. De RKC zal haar activiteiten uitvoeren binnen de kaders die worden gesteld door de 
‘Verordening op de Rekenkamercommissie’, het reglement van orde en het 
onderzoeksprotocol. Voor de keuze van de onderzoeken in 2008 heeft de RKC een aantal 
onderwerpen benoemd waaruit, na aftasting bij de gemeenteraden, een keus wordt 
gemaakt.  
 

2. Wat wil de RKC bereiken? 

Om de doelstellingen te bereiken voert de RKC onderzoeken uit. De bevindingen, conclusies 
en aanbevelingen uit een onderzoek worden aangeboden aan de gemeenteraden, de 
Colleges van burgemeester en wethouders en de burgers van de gemeenten Wassenaar, 
Voorschoten en Oegstgeest. Om dit bereiken te bereiken communiceert de RKC actief.  
 

3. Wat gaat de RKC daarvoor doen? 

3.1. Onderzoeken 
De RKC wil in principe jaarlijks twee onderzoeken uitvoeren. De RKC heeft besloten voor 
2008 een onderzoek te doen naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke 
riolering(splannen). Facetten die hierbij aan de orde kunnen komen zijn onder andere: de 
autonomie van de gemeente (raad), de kaders, de uitvoering, de kosten en de tarieven 
rioolrecht. In het vooronderzoek dat in februari 2008 is gestart wordt tevens de relatie met 
het waterbeheer onderzocht. De betreffende onderzoeksopzet wordt, na vaststelling door de 
RKC, aan de gemeenteraden aangeboden. 
Vervolgens voert de RKC met enkele Rekenkamercommissies uit de regio Haaglanden een 
gezamenlijk onderzoek uit naar het Reinigingsbedrijf Avalex. De gemeente Wassenaar 
maakt deel uit van de betreffende gemeenschappelijke regeling. Op basis van (enkele) van 
de uitgangspunten van dit onderzoek voert de RKC gelijktijdig of kort daarna een quick scan 
onderzoek uit naar de inzameling van huisvuil in de gemeente Voorschoten en Oegstgeest. 
De betreffende onderzoeksopzetten worden, na vaststelling door de RKC, aan de 
gemeenteraden aangeboden. 
De RKC heeft tevens besloten in de komende jaren een onderzoek te doen naar de WMO. 
Nog niet is besloten in welk jaar dit plaatsvindt. 
 
3.2.(Zelf) evaluatie RKC 

De aanbevelingen uit de zelfevaluatie worden in 2008 onderdeel van de werkzaamheden. In 
2009 wordt de evaluatie uitgevoerd over de samenwerking tussen de drie gemeenten. 
 

4. Wat mag dat kosten? 

 
Omschrijving Begrote baten en 

lasten 2007  
Werkelijke baten 
en lasten 2007 

Begrote baten en 
lasten 2008 

Baten:    
Bijdragen gemeenten     70.400         70.394       71.000 
Restant budget 2006      31.150         31.150 0      
    

Totaal   101.550         101.544     71.000 

    
Lasten:    
1. secretaris     30.600         26.608       28.500 
2. presentiegelden       11.300           8.190       10.000 

3. onderzoek (extern)     52.000             57.283       28.000 
4. overige lasten       7.650           4.870         4.500 
    

Totaal     101.550         96.951      71.000 
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Baten 

De baten zijn gebaseerd op € 1 per inwoner. Uitgegaan is van 71.000 inwoners (Wassenaar 
25.800, Voorschoten, 22.800 en Oegstgeest 22.400). 
 
Lasten 

1. secretaris 

De lasten van de secretaris zijn gebaseerd op gemiddeld 16 uur per week op jaarbasis. 
 
2. presentiegelden 

Betreft 11 vergaderingen met vergoedingen voor 5 leden en de voorzitter. 
 

3. onderzoek 

Budget voor de onderzoeken en drukken rapporten. 
 
4.overige lasten 

Betreft deelneming aan cursussen, congressen, reiskosten, enz. 
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Overzicht nevenfuncties 

 
Functies andere dan lid van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en 
Oegstgeest (stand 1 januari 2008);  

 

Conform artikel 6 lid 2 van de verordening RKC WVO 

 
Voorzitter: 
De heer dr. W.Kuiper 

• Lid Directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten  
• Directeur VNG diensten B.V. 
• Lid Raad voor Werk en Inkomen 
• Lid Raad van Commissarissen Onderlinge Verzekeringen Overheid u.a. 
• Voorzitter bestuur Instituut voor Publiek en Politiek 
• Bestuurslid Cultuurfonds Bank voor Nederlandse Gemeenten 
• Penningmeester Kenniscentrum Europa Decentraal 
• Bestuurslid Stichting Blik op Werk 

 
Leden: 

De heer drs. F.P.G. van den Broek 
• Afdelingshoofd bij de Algemene Rekenkamer 
• Secretaris Buurtvereniging Kerkehout en omgeving te Wassenaar (onbezoldigd) 

 

Mevrouw drs. D. Vroom-de Boer 
• Teamleider Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst Ministerie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 
 
De heer drs. M.A. van Ruremonde 

• Adviseur/account-manager Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 

De heer H.H. Bos 
• Lid van de gemeenteraad Voorschoten (vergoeding raadslidmaatschap) 
• Lid van de Kenniskring voor het Lectoraat Toerisme en Cultuur van Hogeschool Zuyd 

(onbezoldigd) 
• Examinator Hoge Hotelschool Maastricht  
• Directeur/eigenaar Tourism Strategy Consultants 

 
De heer Ir. A.J.F. de Vries 

• Voorzitter Regio ‘ De Vlietstreek van de Nationale Vereniging De Zonnebloem (onbezoldigd) 
• Interim-voorzitter afdeling Wassenaar van de Nationale Vereniging De Zonnebloem 

(onbezoldigd) 
• Secretaris Sociaal Kontakt Wassenaar (onbezoldigd) 
• Lid redactie jubileumboek Toerclub ‘De Kampioen’ Wassenaar (onbezoldigd) 
• Lid steunfractie PvdA/GL/D66 Wassenaar (onbezoldigd) 

 
De heer C. Oudendijk, RA 

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

 
 
Secretaris: 

De heer M.C. Teunissen 
• Eigenaar ‘Rini Teunissen coaching en advies’ 
• Penningmeester Stichting creatieve en spirituele ontwikkeling ‘De Roos’ te Amsterdam 

(onbezoldigd) 

 
 


