Jaarverslag 2012

Voorwoord
Met genoegen biedt de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest u het
Jaarverslag 2012 aan. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze
werkzaamheden in 2012.
Eind 2012 heeft het laatste lid, dat de Rekenkamercommissie vanaf de oprichting mede
heeft vormgegeven, het stokje overgedragen. Frank van den Broek heeft in zijn laatste jaar
de kans gegrepen om terug te blikken op wat het werk van de Rekenkamercommissie
betekent voor de verbetering van het openbaar bestuur van de drie gemeenten. In ons
Jaarverslag 2011 hebben wij u hierover al geïnformeerd. Deze reflectie leidde tot een
veranderde aanpak en nieuwe vormen om de raden te ondersteunen in hun rol. Eerder in
het besluitvormingsproces, dichter op de behoeften van de raden en actueel, zijn de
uitdagingen in 2012 geweest en ook voor 2013.
Na een gezellig afscheid, dat tevens een vrolijk weerzien was met ‘oude’ leden, gaat de
commissie in 2013 verder met een nieuwe voorzitter, Peter van den Berg. Peter, gepokt en
gemazeld in de overheidsfinanciën, is aangetreden met nieuwe inspirerende invalshoeken.
Wij zijn inmiddels met veel goede voornemens 2013 in gegaan en vertrouwen op een goede
samenwerking met alle betrokkenen voor sterke en zelfbewuste gemeenteraden.

Met vriendelijke groet,

Henny van der Klis,
Plaatsvervangend voorzitter

Maart 2013
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1. Samenstelling Rekenkamercommissie
•

Peter van den Berg, voorzitter (sinds 1 januari 2013)

•

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)

Eind 2012 heeft Frank van den Broek de voorzittersrol overgedragen aan Peter van den
Berg. Sinds de oprichting van de Rekenkamercommissie eind 2005 heeft Frank een actieve
rol vervuld als lid en sinds 2011 als voorzitter.

2. Inhoud van het Jaarverslag 2012
De Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest is gericht op het
verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het lokaal bestuur in deze
gemeenten. Dit doet zij door de gemeenteraad te ondersteunen en te adviseren in haar
kaderstellende en controlerende taak.
In haar jaarverslag legt de Rekenkamercommissie verantwoording af over hoe zij invulling
heeft gegeven aan haar opdracht en welke uitgaven daaraan in 2012 verbonden waren. Het
jaarverslag wordt aangeboden aan de gemeenteraden en op de website gezet voor andere
belangstellenden.
Paragraaf 3 bevat een toelichting op onze onderzoeks- en overige werkzaamheden in 2012.
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.
Paragraaf 4 bevat een overzicht van de uitgaven met een toelichting.
3. Onderzoeken en overige activiteiten in 2012
3.1

Onderzoekplan 2013-2014

In aansluiting op de afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van het onderzoek
‘Rekenkamer, voor en door de Raad’ naar de mate van doorwerking van aanbevelingen van
de Rekenkamercommissie hebben de leden van de Rekenkamercommissie actief contact
gezocht met onze aanspreekpunten in de drie gemeenten om een gedragen meerjarig
onderzoekplan op te stellen.
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Om het onderzoeksplan actueel en relevant te houden zal rond de zomer met de raden
worden gesproken om de onderwerpkeuze zo nodig bij te stellen. Het onderzoeksplan vindt
u op www.rekenkamerwvo.nl/jaarverslag-en-jaarplan

Aanbieding rapport ‘Rekenkamer, voor en door de Raad’, maart 2012

3.2

Onderzoeken

Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie
Kern van het rapport is hoe de onderzoeken van de Rekenkamercommissie optimaal kunnen
bijdragen aan verbetering van het functioneren van de gemeente. Tijdens een conferentie in
maart 2012 in het gemeentehuis van Wassenaar is de ‘effectiviteit’ van de
Rekenkamercommissie door bestuurders, raadsleden en leden van omliggende rekenkamers
vanuit verschillende perspectieven besproken. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek
zijn:
• de waardering voor de onderzoeken is groot;
• de aanbevelingen worden overgenomen en uitgevoerd ondanks beperkte sturing en
controle hierop door de raden;
• de onderwerpkeuze kan beter aansluiten bij de wensen van de raden.
Om de onderwerpkeuze beter aan te sluiten, wordt intensiever contact gezocht met de raden
en zal met kleinere onderzoeken sneller kunnen worden ingespeeld op de actualiteit.

Toetsingskader besluit(vorming) beleidsvoorstellen
Een verandering die uit het hiervoor genoemde onderzoek voortkomt, is dat de
Rekenkamercommissie niet uitsluitend onderzoek achteraf (ex post) uitvoert, maar
raadsleden ook eerder in het besluitvormingsproces adviseert op grond van onderzoek (ex
ante).

5

Met name bij besluitvorming door de raad over projecten met onomkeerbare gevolgen is
het van belang zorgvuldig af te wegen of de informatie waarop de besluitvorming gebaseerd
is, adequaat is. Een voorbeeld van een dergelijk project is de ambtelijke integratie van
Wassenaar en Voorschoten.
Om de raad in haar afweging te ondersteunen, heeft de Rekenkamercommissie een
beleidsneutraal toetsingskader opgesteld, toepasbaar voor alle beleidsvoorstellen.
3.3

Overige activiteiten

Naast het direct aan onderzoek gerelateerde werk is tijd besteed aan het volgende:
• In maart 2012 organiseerde de Rekenkamercommissie een conferentie over de
effectiviteit van rekenkameronderzoek in het gemeentehuis van Wassenaar.
• Regionale onderzoeken met Rekenkamer(commissies) uit Holland Rijnland;
• Onderhoud van de netwerken Holland Rijnland, Haaglanden en de Nederlandse
Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Leren van en met
elkaar staat daarbij centraal.
• Beheer 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.
• Deelname aan de selectieprocedures voor de benoeming van Wim Wensink (lid per 1
maart 2012) en Peter van den Berg (voorzitter per 1 januari 2013).
• Kwartaaloverleg met griffiers om de doorgeleiding van stukken en de aansluiting met
de agendering van college en raad te optimaliseren.
• Jaarlijks overleg met accountants van de gemeenten.
• In nauw overleg met de griffiers een concept protocol opgesteld over de wijze van
totstandkoming van de onderwerpkeuze door de Rekenkamercommissie en de
behandeling van de rapporten in de raden. Dit protocol is een uitvloeisel van de
verwachtingen en voornemens zoals vermeld in het rapport ‘Rekenkamer, voor en
door de Raad’.

4. Wat heeft het gekost?
In het overzicht van de werkelijke baten en lasten over 2012 is aangegeven dat voor 2012
het positief saldo € 50.109,00 bedraagt. Op begrotingsbasis was geraamd € 46.707. Het
voordelig saldo wordt, in overeenstemming met de besluiten van de gemeenteraden
(februari 2009), ten gunste gebracht van de egalisatiereserve Rekenkamercommissie.
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Begrote baten en
lasten 2012 in €:

Werkelijke baten en Verschil
lasten 2012 in €:
werkelijke baten
en lasten 2012

Baten:
Bijdragen gemeenten
Totaal baten

101.447
101.447

101.447
101.447

0

33.000
10.940
0
5.000

29.153
10.940
0
5.000

3.847
0
0
0

5.800

6.245

-445

Totaal lasten

54.740

51.338

3.402

Per saldo (voordelig)

46.707

50.109

Lasten:
1.
2.
3.
4.

Secretaris
Vergadervergoedingen
Onderzoek (extern)
Overhead (Voorschoten)

5. Overige lasten

De egalisatiereserve Rekenkamercommissie bedraagt (in €):
Per:
1 januari 2012

Saldo:
37.030

Voordelig saldo 2012

50.109

31 december 2012

87.139

Meerjarig ontwikkelt de egalisatiereserve zich als volgt (bron: Onderzoeksplan 2013-2014):
Per:
1 januari 2013

Saldo:
87.139

Nadelig saldo 2013

-19.033

Nadelig saldo 2014

-19.033

31 december 2014

49.073
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Toelichting baten:
De bijdrage van de gemeenten is € 1,40 per inwoner.
Toelichting lasten:
1. Lasten secretaris:
De lasten van de secretaris zijn gebaseerd op gemiddeld 16 uur per week. In 2012 zijn de
lasten lager omdat er geen nieuwe onderzoeken in 2012 zijn opgestart en uitgevoerd.
2. Vergadervergoedingen
De vergadervergoedingen zijn gebaseerd op een vaste maandelijkse vergoeding zoals
vastgelegd in de verordening. Voor de leden € 170,00, voor de plaatsvervangend voorzitter
€ 200,00 en voor de voorzitter € 230,00.
3. Onderzoekbudget
In 2012 zijn geen nieuwe onderzoeken uitgevoerd. Dit is eenmalig. De kosten van de
lopende en afgeronde onderzoeken kwamen ten laste van het boekjaar 2011. Aan het
opgestelde Toetsingskader voor Beleidsvoorstellen waren geen kosten verbonden. Voor 2013
en 2014 wordt overeenkomstig het Onderzoeksplan extern onderzoek voorzien ten bedrage
van respectievelijk 60.000 en 65.000 euro.
4. Doorbelasting gemeente Voorschoten
In de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de gemeente
Voorschoten voor de werkzaamheden (centrumgemeente) een bedrag van € 5.000
doorbelast.
5. Overige lasten
De overige lasten betreffen:
•

onderhoudskosten website;

•

deelname aan congressen;

•

lidmaatschap Nederlandse Vereniging Rekenkamer(commissies);

•

drukkosten rapporten, jaarverslag en Onderzoeksplan 2013-2014;

•

representatie (o.a. kadobonnen conferentie)
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