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

Jaarverslag 2009  
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 2009 negen maal vergaderd (19/1, 26/2, 26/3, 27/4, 28/5,  

25/6, 7/9, 8/10 en 26/11). In het jaar 2008 vergaderde zij zeven maal. 

 

Functioneren 

Evenals vorig jaar heeft de commissie haar functioneren geëvalueerd. Zij blijft van mening dat 

zij zich voor wat betreft het ontplooien van activiteiten bescheiden maar vooral ook praktisch 

moet opstellen. Dit onder meer omdat bij de gemeenteraad al redelijk veel controlemiddelen 

voorhanden zijn (denk aan artikel 16, 212 en 213a van de gemeentewet, accountantsrapporten, 

vaststellen gemeenterekening etc.) en bovendien omdat in kleine gemeenten de transparantie 

groot is en de afstand tot de burgers klein is (transparantie en afstand waren de redenen om 

van monisme naar dualisme te gaan). 

 

De commissie heeft zich ook afgevraagd wat de samenstelling zou moeten worden na de 

komende raadsverkiezingen en heeft daarover een gemotiveerde brief gezonden aan de 

colleges van Burgemeester en Wethouders van de vier gemeenten. Behoudens goedkeuring 

van de nieuwe gemeenteraad is men in principe van mening dat de huidige samenstelling moet 

worden gehandhaafd. 

 

Contact met griffies, raden, colleges en organisatie 

De commissie heeft op 21 april 2009 overleg gehad met de vier griffiers. Daarnaast hebben 

zowel de voorzitter als de secretaris tussentijds informeel contact onderhouden met de 

griffiers. 

 

De commissie heeft kennis genomen van de mededeling van het gemeentebestuur van 

Beemster dat op grond van artikel 213a van de gemeentewet een drietal onderwerpen zijn 

onderzocht. Ook heeft de commissie kennis genomen van het 213a-onderzoek naar 

handhaving van het college van B&W van Schermer. 
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De secretaris heeft in samenwerking met de webmasters van de vier gemeenten de pagina van 

de rekenkamercommissie op de gemeentelijke websites geactualiseerd. Tevens is het 

secretariaat van Schermer naar Utrecht verplaatst. 

 

Onderzoek 

De commissie heeft voor elk van de vier gemeenten een quick scan uitgebracht over het 

onderwerp klantvriendelijkheid bij de afhandeling van bouwvergunningaanvragen. 

Overkoepelende conclusies en aanbevelingen worden gebundeld en richting de raden 

gecommuniceerd.  

 

In november heeft de rekenkamercommissie een brief aan de vier colleges gestuurd inzake de 

invoering van de Wet dwangsom en beroep. In deze brief informeert zij naar de 

informatievoorziening rondom de invoering van de wet en de inbedding in de huidige 

informatie over aanvraagprocedures. Daarnaast is er in december een brief naar de colleges 

gestuurd inzake de relatie tussen overheid en burgers rondom privaatrechtelijke en 

publiekrechtelijke procedures.  

 

In een brief aan de vier griffiers, die de rekenkamercommissie in december uitstuurde, vraagt 

de commissie om informatie over buurtcentra in de vier gemeenten. Het gaat met name om 

informatie over de rechtsvorm en de relatie van de gemeente met de buurtcentra.  

 

De aanbevelingen uit  het in 2008 uitgebrachte onderzoeksrapport over het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid worden blijkens de reacties van de vier colleges van Burgemeester en 

Wethouders aan de commissie grotendeels overgenomen. 

 

Er zijn in 2009 drie verzoeken bij de commissie binnengekomen voor het doen van een 

onderzoek: 

  

- van de Grontmij inzake onderzoek effecten privatisering; 

- van de rekenkamercommissie Heerhugowaard voor een gezamenlijk onderzoek over 

de GGD Hollands Noorden; en 

- van Het Verschil uit Graft-De Rijp over een onderzoek inzake de herindeling van de 

Bellesloot). 

 

De eerste twee verzoeken heeft de commissie voor kennisgeving aangenomen en met 

betrekking tot het laatste verzoek heeft de commissie vooralsnog geadviseerd eerst toepassing 

te geven aan het gestelde in artikel 155 lid 1 en 2 van de gemeentewet (mogelijkheid tot het 

stellen van vragen, respectievelijk het gebruik maken van het interpellatierecht). De commissie 

heeft in dit verband geconstateerd dat in alle vier gemeenten vrijwel nooit gebruik wordt 

gemaakt van het interpellatierecht. Een politiek middel dat extra onderzoek door een 

rekenkamercommissie kan voorkomen. 

 

Voor het onderzoeksprogramma 2010 heeft de commissie in 2009 drie onderwerpen 

besproken: 

- subsidierelatie met bibliotheek Waterland; 
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- leerlingenvervoer; en 

- rechtsvorm buurtcentra. 

 

Bijeenkomsten 

De voorzitter en de secretaris van de rekenkamercommissie hebben enkele bijeenkomsten 

bezocht die georganiseerd werden door Delokalerekenkamer.nl en de Nederlandse Vereniging 

van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 

 

De regionale pers heeft eenmaal contact gehad met de secretaris over het onderzoeksrapport 

inkoop- en aanbestedingsbeleid. (rapporten/quick scans worden krachtens de vastgestelde 

onderzoeksregels aan de pers toegezonden). 

 

Samenstelling rekenkamercommissie 

In  2009 zijn de commissieleden Lino Zwitselaar en Annelies Roelofsen-Vlaar door de 

gemeenteraad van Graft-De Rijp respectievelijk Schermer vervangen door de heer Joop 

Klukhuhn respectievelijk John Hagens.  

 

Rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang 

Beemster Jos Dings (vicevoorzitter)  

Leo Schagen 

Graft-De Rijp Pieter Dijkman 

Joop Klukhuhn 

Schermer Wim Zeilemaker 

John Hagens 

Zeevang Andre Middelbeek 

Arie Berger 

Voorzitter Jos Louter 

Secretaris Lauryan Bakker 

 

Inkomsten en uitgaven 

Met uitzondering van de gemeente Schermer werd € 1.86 per inwoner in de begrotingen   

opgenomen. Schermer heeft de bijdrage gelimiteerd op € 5000,-. Het totale budget voor 2009 

was derhalve afgerond € 57.750,-. 

 

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

NVRR en salaris externe secretaris te weten € 520,- exclusief BTW per werkdag € 25.201,79  

uitgegeven. 

 

De bijdrage per gemeente voor het jaar 2009 is dan ook € 25.201,79 : 4 = € 6.300,45 

 

Afspraken 

Dit jaarverslag, dat aan de gemeenteraden en de pers wordt verzonden, is vastgesteld in de 

vergadering van de commissie van 7 januari 2010. 
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De voorzitter      De secretaris 

 

 

Dhr. J.S.C.M. Louter     Mw. A.L. Bakker 

 


