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Rekenkamercommissie gemeente Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang 

 

Jaarverslag 2013  
Op grond van artikel 11 van het reglement van orde voor de rekenkamercommissie  

juncto 185, lid 3 van de gemeentewet wordt voor 1 april van elk jaar verslag uitgebracht over 

de werkzaamheden van het voorafgaande jaar. 

 

Activiteiten 

 

Vergaderingen 

De rekenkamercommissie heeft in 2013, 4x vergaderd, namelijk op 25 februari, 29 april,  

1 juli en 19 november. 

 

Functioneren 

De commissie realiseert zich dat in verband met enerzijds de ambtelijke samenwerking tussen 

de gemeenten Beemster en Purmerend per 1 januari 2014 en anderzijds de fusies van de 

gemeenten Schermer en Graft-De Rijp met Alkmaar per 1 januari 2015 en Zeevang met Edam-

Volendam per 1 januari 2016, de noodzaak terugloopt om nog quickscans en/of rapporten, uit 

te brengen. In overleg met de 4 gemeentebesturen is besloten in elk geval in 2014 nog gewoon 

te functioneren. 

De griffies van de 4 gemeenten zullen in 2014 initiatieven moeten nemen om tot een 

voortzetting te komen van de rekenkamerfunctie na 1 januari 2015 . 

 

Contacten  

Op 27 februari hebben de voorzitter en de secretaris het overleg gehad met de 4 griffiers. 

Geadviseerd werd de te maken kosten met betrekking tot het onderzoek aangaande het 

zogeheten MFC van de Beemster ten laste te brengen van het door de gemeente Beemster voor 

dat onderzoek beschikbaar gestelde krediet, te weten € 5.000. 

De commissie heeft er kennis van genomen dat de gemeente Graft-De Rijp een nieuw inkoop- 

en aanbestedingsbeleid heeft vastgesteld naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen van de 

commissie. 

 

Onderzoek c.a. 

1. De rekenkamercommissie Waterland heeft de suggestie gedaan bij een 8-tal 

gemeentebesturen om gezamenlijk een onderzoek in te stellen naar verbonden partijen. De 

commissie stond daar in principe positief  tegenover. Het ging niet door omdat met name 

de gemeenten Purmerend en Zaanstad er geen heil in zagen. 
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2. Het jaarverslag 2012 is door de 4 gemeentebesturen voor kennisgeving aangenomen. 

3. De commissie onderstreept de behoefte om periodiek onder leiding van de 

rekenkamercommissie van Purmerend een regiobijeenkomst te houden. 

4. De rekenkamercommissie van Heiloo wil een gezamenlijk onderzoek naar de 

Huisvuilcentrale. Hieraan heeft onze commissie niet deelgenomen. 

5. De commissie heeft stilgestaan bij de onderwerpen onderhoud gemeentegroen en 

bibliotheken. De commissie heeft nog niet besloten of voor deze onderwerpen onderzoeken 

worden ingesteld.  

6. De gemeenteraadscommissie van Beemster heeft op 10 september 2013 het rapport over 

de financiële afrekening en andere zaken rond de realisatie van het multifunctioneel 

centrum (MFC) in Zuidoostbeemster besproken en is het eens met de conclusies en 

aanbevelingen voor toekomstige projecten. De belangrijkste strekking van deze 

aanbevelingen is dat bij dergelijke grote onderwerpen, een veel stevigere projectmatige 

aanpak noodzakelijk is.  

7. De Nederlandse vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies (NVRR) heeft bij 

brief van 8 november 2013 aandacht gevraagd voor de controletaak van rekenkamers over 

de decentralisaties jeugdzorg, arbeidsparticipatie (wajong) en maatschappelijke 

ondersteuning (dagopvang, dagbesteding). De aandacht hiervoor moet vooral komen te 

liggen bij de griffies van de 4 gemeenten bij de vorming van nieuwe opzet van de 

rekenkamerfunctie na 1 januari 2015. 

Samenstelling rekenkamercommissie 

Beemster: Gerard Groot en Leo Schagen (vice-voorzitter) 

Graft-De Rijp: Dick van der Goot en Bea van Meerten  

Schermer: John Hagens en Rinus Kalverboer (daarvoor Joost Vaalburg) 

Zeevang: Frans Visser en Age Waaksma. 

Voorzitter: Jos Louter en secretaris Hielke Jager. 

 

Per 16 januari 2014 is Martien Timmerman, plaatsvervangend griffier van Beemster, benoemd 

tot secretaris van de commissie. 

Inkomsten en uitgaven 

In dit jaar is totaal aan onderzoekskosten, vergoedingen, reis- en verblijfskosten, en contributie 

€ 6.561 uitgegeven. Voor het onderzoek MFC komt € 2.933 volledig voor rekening van 

Beemster. De bijdrage voor de gemeenten Graft-De Rijp. Schermer en Zeevang is hierdoor per 

gemeente € 907. Voor Beemster is de bijdrage € 3.840. 

 

De rekenkamercommissie, 

 

De voorzitter,     De secretaris, 

 

 

 

 

J.S.C.M. Louter     M. Timmerman 


