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Voorwoord	  	  
 
Met genoegen bied ik u hierbij het Jaarverslag 2011 van de Rekenkamercommissie van de 
gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. In dit jaarverslag leggen wij 
verantwoording af over onze werkzaamheden in 2011.  
 
2011 was een jaar van bezinning en verandering. Het duale stelsel was in 2011 bijna 10 jaar 
oud en de introductie van lokale rekenkamers dus ook. Een decennium is weliswaar nog 
geen feestje maar de gedachte aan reflectie over wat de stelselwijziging ons heeft gebracht 
komt wel op. Dat is dus ook gebeurd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaf de 
opdracht om het functioneren van lokale rekenkamers te evalueren. Dit heeft geleid tot een 
verhelderend en leerzaam rapport van Berenschot. De Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten 
en Oegstgeest heeft ook bij de eigen clientèle gevraagd in hoeverre verwachtingen en 
prestaties overeenkwamen. Het kan nóg beter, was de uitkomst. En daar gaan we aan 
werken in 2012. Eén van de veranderingen is het jaarprogramma actueler te maken en 
meer in overleg met de raden op te stellen. Dat zal gebeuren in het voorjaar van 2012, 
vandaar dat de lezer nog geen jaarplan 2012 hierbij aantreft zoals wij dat in het verleden 
wel hebben gedaan.  
 
In 2011 is de samenstelling van de Rekenkamercommissie ingrijpend gewijzigd. We zijn 
inmiddels weer op volle sterkte met vakkundige mensen die elkaar kunnen inspireren en 
aanvullen. 
 
Een eigen website waar iedereen die belangstelling heeft voor het werk van de 
Rekenkamercommissie terecht kan, is inmiddels onmisbaar in deze digitale tijd. Die is in 
2011 gerealiseerd en maakt ons werk toegankelijk voor iedereen. We zijn dan ook best trots 
op deze ordelijke, fris ogende site met onze prachtige kustlijn als logo.    
 
Wij zijn inmiddels met veel enthousiasme als team 20102 in gegaan en vertrouwen op een 
goede samenwerking met alle betrokkenen voor sterke en zelfbewuste gemeenteraden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frank van den Broek,  
voorzitter Rekenkamercommissie          
 
Maart 2012 
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1. Samenstelling  
 
 

• Frank van den Broek, voorzitter 

• Henny van der Klis, plaatsvervangend voorzitter  

• Harry van der Meijden (lid namens Wassenaar)  

• Wim Wensink (lid namens Voorschoten) 

• Bert Jan Smallenbroek (lid namens Oegstgeest) 

• Rini Teunissen (secretaris) 
   
 
 
In 2011 is de samenstelling van de commissie behoorlijk gewijzigd. Frank van den Broek 
nam de voorzittersrol op zich. In juli 2012 werden Bert Jan Smallenbroek en Harry van der 
Meijden benoemd op voordracht van respectievelijk de  Raad van Oegstgeest en de Raad 
van Wassenaar Een sollicitatieprocedure leidde tot de benoeming van Henny van der Klis als 
plaatsvervangend voorzitter in oktober 2011 en van Wim Wensink als lid in maart 2012.  
 
 

2. Inhoud en functie van het Jaarverslag 2011 
 
In haar jaarverslag legt de Rekenkamercommissie verantwoording af over haar  
werkzaamheden en de daarvoor gemaakte kosten in 2011. Het jaarverslag wordt 
aangeboden aan de gemeenteraden en op de website gezet voor andere belangstellenden.  
 
Het verslag is ingedeeld aan de hand van de volgende vragen: 
Wat wilden we bereiken?  
De doelstelling van de Rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest is 
gericht op het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het lokale bestuur 
in deze gemeenten. In hoeverre ons werk effectief is geweest, komt aan de orde in 
paragraaf 3 bij het onderzoek naar de doorwerking en bij de zelfevaluatie.  
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
Paragraaf 3 bevat een overzicht van de onderzoeken en andere activiteiten. Op onze website 
www.rekenkamerwvo.nl zijn alle rapporten en aanbiedingsbrieven integraal  opgenomen. We 
hebben er daarom voor gekozen het jaarverslag te beperken tot een opsomming van de 
onderzoeken en de data van de procedurele behandelingen.  
Wat heeft het gekost?  
Paragraaf 4 bevat een overzicht van de uitgaven met een toelichting.  

 

    

 4 

 

3. Onderzoeken en overige activiteiten in 2011 
 
3.1 Onderzoeken 
 

 Uitvoering Leerplichtwet 1969  
 

De Rekenkamers en Rekenkamercommissies in de regio Holland Rijnland werken al sinds 
2006 samen. In 2011 is in Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de 
uitvoering van de Leerplichtwet 1969 door het Regionaal Bureau Leerplicht, onderdeel van 
het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het onderzoek in niet uitgevoerd in Wassenaar 
omdat deze gemeente niet is ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland 
Rijnland.   
Het rapport is op 23 november 2011 gepresenteerd en toegelicht in een gezamenlijke 
bijeenkomst met raadsleden, collegeleden, ambtenaren en Regionaal Bureau Leerplicht. De 
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest heeft aanvullend in een 
rekenkamerbrief aan de Raad specifieke aandacht gevraagd voor enkele onderdelen in het 
rapport1 en het rapport is in december (Voorschoten) en januari (Oegstgeest) toegelicht in 
commissievergaderingen door de Rekenkamercommissie 
 
Kwaliteit van de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte 
  
De dienstverlening van de gemeenten aan burgers vindt de Rekenkamer WVO een belangrijk  
onderwerp. De gemeente is er tenslotte voor haar burgers en goede dienstverlening  
van gemeenten is van groot belang voor het vertrouwen van burgers in de overheid.  
Het afhandelen van meldingen over onregelmatigheden in de openbare ruimte vormt een 
belangrijk onderdeel van de publieke dienstverlening. Het onderzoek  ‘Kwaliteit van de 
afhandeling van meldingen over de openbare ruimte’ is in 2011 afgerond en in het eerste 
kwartaal 2012 gepresenteerd en besproken in de commissie-vergaderingen van Wassenaar, 
Voorschoten en Oegstgeest2.  
 
Rekenkamer, voor en door de Raad: Onderzoek naar de mate van doorwerking van 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie 
  

Uit de in 2011 door de griffiers van de drie gemeenten opgestelde  evaluatie over het 
functioneren van de Rekenkamercommissie kwam naar voren dat onvoldoende duidelijk was 
wat de gemeenteraden en colleges met de uitgebrachte onderzoeken doen. Deze 
constatering, én de wens van de Rekenkamercommissie om het eigen functioneren 
voortdurend te verbeteren, vormden de aanleiding om dit te onderzoeken. 

De belangrijkste conclusies zijn dat de waardering voor de onderzoeken groot is en de 
aanbevelingen worden overgenomen en uitgevoerd. De onderwerpkeuze zou vaker kunnen 

                                                             
1 http://www.rekenkamerwvo.nl/onderzoeken 
2 http://www.rekenkamerwvo.nl/onderzoeken/onderzoeken-2012/meldingen-openbare-ruimte.html 
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aansluiten op de actualiteit (door korte, kleinere onderzoeken) en op belangrijke 
besluitvormingsmomenten van de raden (door meer onderzoek te doen naar nieuw of te 
wijzigen beleid).  

Omdat de Rekenkamercommissie een instrument van de Raad is, zijn in het rapport ook 
verwachtingen uitgesproken over hoe de raden omgaan met de rapporten. Dit betreft het 
expliciet agenderen, besluiten hierover vastleggen en erop toezien dat de toezeggingen van de 
colleges worden nagekomen. 

Het onderzoek is in 2011 afgerond. Op 9 maart 2012 organiseerde de 
Rekenkamercommissie WVO een conferentie over dit onderwerp in het gemeentehuis van 
Wassenaar voor bestuurders, raadsleden en leden van omliggende rekenkamers. Het 
rapport werd toegelicht en aangeboden aan de voorzitters van de raden door Frank van den 
Broek. André Oostdijk, onderzoeker bij Berenschot ging bij die gelegenheid in op de 
uitkomsten van de landelijke evaluatie van rekenkamers. Charlie Aptroot, lid Tweede kamer 
(en oud-wethouder van Wassenaar) legde verbanden tussen het werk van lokale 
rekenkamers en het dualisme. De bijeenkomst werd afgesloten met een formudiscussie3.  
 
Na 9 maart 2012 zijn afspraken gepland tussen de leden van de Rekenkamercommissie en 
de afzonderlijke raden en colleges om de aanbevelingen te concretiseren en onderwerpen 
voor onderzoek in 2012 te inventariseren.  
 

 3.2 Overige activiteiten  
 Naast het direct aan onderzoek gerelateerde werk is tijd besteed aan het volgende:  

• Ontwerp en onderhoud van de website. Via deze site kan iedereen die belangstelling 
heeft voor het werk van de Rekenkamercommissie de actuele werkzaamheden volgen 
en de volledige onderzoeksrapporten, presentaties en andere relevante documenten 
raadplegen.  

• Zelfevaluatie: naar aanleiding van het onderzoek naar de doorwerking en de 
landelijke evaluatie van rekenkamers heeft de Rekenkamer VWO zich in een aantal 
bijeenkomsten bezonnen op de consequenties hiervan voor haar aanpak, de  
onderwerpselectie, het proces van hoor- en wederhoor en de communicatie. Een 
aantal voornemens die de effectiviteit van het werk van de Rekenkamercommissie 
kunnen versterken, zijn opgenomen in de presentatie van het onderzoek naar de 
doorwerking. Deze voornemens én de oriëntatie op nieuwe onderzoeksonderwerpen 
zullen in maart en april worden besproken met de afzonderlijke raden en colleges.    

• Onderhoud van het netwerk en periodiek overleg met de Rekenkamer(commissies) 
uit Holland Rijnland, Haaglanden en de  Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies (NVRR). Leren van en met elkaar staat daarbij centraal; 

• Kwartaaloverleg met griffiers om de doorgeleiding van stukken en de aansluiting met 
de agendering van college en raad te optimaliseren.  

 
3.3 Voorbereidingen onderzoeken in 2012 

                                                             
3 http://www.rekenkamerwvo.nl/onderzoeken/onderzoeken-2012/doorwerking-aanbevelingen-
rekenkamercommissie/doorwerking-aanbevelingen-rekenkamercommissie.html 
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Zoals in paragraaf 3.1 is vermeld, heeft de Rekenkamercommissie ervoor gekozen om in 
samenspraak met de raden en colleges van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest 
onderwerpen te selecteren die opportuun zijn voor 2012. Zodra de keuze is gemaakt, zal het 
onderzoeksplan 2012 worden gecommuniceerd naar de raden en colleges en via de website.  
 

 
Wat heeft het gekost? 

 
 In het overzicht van de werkelijke baten en lasten over 2011 is aangegeven dat voor 2011 

het negatief saldo € 280,78  bedraagt, indien de begrote onttrekking van € 19.200 uit de 
egalisatiereserve achterwege wordt gelaten. Het nadelig saldo wordt, in overeenstemming 
met de besluiten van de gemeenteraden (februari 2009), ten laste gebracht van de 
egalisatiereserve Rekenkamercommissie.  
 
 
 Begrote baten en 

lasten 2011 in €: 
Werkelijke baten en 
lasten 2011 in €: 

Verschil werkelijke 
baten en lasten 2011  

Baten:    
Bijdragen gemeenten 99.900 99.906  
Onttrekking egalisatiereserve 19.200 19.200  
Totaal  119.100 119.106 -6,00 
    
Lasten:    
1. Secretaris 33.000 38164,75 -5.164,75 
2. Vergadervergoedingen 10.600 9383,54 1.216,46 
3. Onderzoek (extern) 59.500 41191,47 18.308,53 
4. Overige lasten 16.000 10873,46 5.126,54 
    
Totaal 119.100 99.613,22 19.486,78 
Saldo    

 
 
De egalisatiereserve Rekenkamercommissie bedraagt (in €): 
 
Per: Saldo: 

1 januari 2011 36.748 
Onttrekking  -19.200 
Overschot 2011 19.486 
31 december 2011 37.034 

 
 
Toelichting baten: 
De bijdrage van de gemeenten is € 1,39 per inwoner.  
 
Toelichting lasten: 
 

 1. Lasten secretaris: 
 De lasten van de secretaris zijn gebaseerd op gemiddeld 16 uur per week. In 2011 is de 

inzet hoger geweest dan in 2010 door meer onderzoeken, de ontwikkeling van de site en de 
sollicitatieprocedure.  

 



 Wassenaar Voorschoten Oegstgeest

Secretariaat: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten 
 06 - 18 54 43 05  rekenkamercommissiewvo@voorschoten.nl

Wassenaar Voorschoten OegstgeestWassenaar Voorschoten OegstgeestWassenaar Voorschoten Oegstgeest

Rekenkamercommissie

Oegstgeest

Wassenaar

Voorschoten

 Wassenaar Voorschoten OegstgeestWassenaar Voorschoten OegstgeestWassenaar Voorschoten OegstgeestWassenaar Voorschoten Oegstgeest
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 2. Vergadervergoedingen 
 De vergadervergoedingen zijn gebaseerd op een vaste maandelijkse vergoeding zoals 

vastgelegd in de verordening4.  Voor de leden € 170,00, voor de plaatsvervangend voorzitter 
€ 200,00 en voor de voorzitter € 230,00. De lagere lasten zijn ontstaan door de tijdelijke 
vacatures.  

 
 3. Onderzoekbudget 
 Kosten zijn gemaakt voor de uitbesteding van de onderzoeken ‘Meldingen in de openbare 

ruimte’(€ 28.175), Naleving Leerplichtwet (€ 3366,47) en Doorwerking (€ 9650).  
 
 4. Overige lasten 
 De overige lasten betreffen: 

 overheadkosten van de gemeente Voorschoten  
 ontwerp website 
 deelname aan congressen; 
 reiskosten leden Rekenkamercommissie; 
 lidmaatschap Nederlandse Vereniging Rekenkamer(commissies); 
 drukkosten rapporten en jaarverslag 
 representatie (afscheid e.d.). 

                                                             
4 http://www.rekenkamerwvo.nl/dynamic/media/17/documents/3-Werkwijze/1b-Verordening-
Rekenkamercommissie-19-mei-2011-Voorschoten.pdf 


