RKC
Jaarverslag 2020
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de rekenkamercommissie (RKC) Opsterland. Hierin leggen wij verantwoording af voor de activiteiten en de kosten van de RKC in 2020. Dit jaarverslag is bedoeld voor de
gemeenteraad van Opsterland. Het jaarverslag wordt ook ter informatie aangeboden aan het college van
b. en w. Vanuit het oogmerk van publieke verantwoording wordt dit jaarverslag gepubliceerd op de
websitepagina van de rekenkamercommissie.
In het jaarverslag gaan we in op taken en werkwijze van de RKC. Vervolgens lichten wij onze activiteiten
van het afgelopen jaar toe. Tot slot volgt de financiële verantwoording.

Samenstelling van de rekenkamercommissie
De RKC bestaat uit 2 externe leden en een externe voorzitter. De RKC wordt ondersteund door een extern
secretaris.
De samenstelling van de RKC in 2020 was als volgt:
Tiny Ruiter, voorzitter
Frans Haven, lid
Tot 1 november 2020: Barbara IJsselmuiden, lid
Vanaf 2 november 2020: Hanneke Vervoort, lid
Jellie Rijpma, secretaris

Wat doet de Rekenkamercommissie?
De RKC ondersteunt de gemeenteraad met onafhankelijk onderzoek. De RKC is immers een
onafhankelijk bestuursorgaan van de gemeente
Opsterland. De RKC stelt in haar onderzoek leren
en verbeteren centraal, met onderzoek wil de
RKC inzicht verschaffen in de prestaties en
resultaten van de gemeente.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden door
de RKC heeft de gemeente Opsterland in 2015
besloten om samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf een personele unie
te vormen (hierna te noemen: de rekenkamercommissie). In 2018 is de samenwerking en de
gekozen structuur voor de OWOrekenkamercommissie door de raden geëvalueerd en heeft men besloten dit convenant voor
de komende vier jaar voort te zetten. De rekenkamercommissie werkt met een eigen onderzoeksprotocol en reglement van or-

de gebaseerd op de verordening rekenkamercommissie Opsterland 2018.
Hoe kiezen we onderwerpen voor onderzoek?
De RKC is onafhankelijk in de keuze van onderzoeksonderwerpen, in de onderzoeksaanpak en
in de oordeelsvorming. De gemeenteraad, het
college en bewoners van de gemeente kunnen
onderzoeksonderwerpen aandragen. De RKC
vindt het belangrijk om met de raad mogelijke
onderzoeksonderwerpen te bespreken. Achterliggende gedachte hierbij is dat ons onderzoek de
gemeenteraad moet ondersteunen bij zijn werkzaamheden. Vervolgens bepaalt de RKC zelfstandig welke onderzoeken worden uitgevoerd en
hoe. Voor de selectie van onderwerpen hanteren
wij de criteria die zijn opgenomen in ons onderzoeksprotocol.

Overleg en afstemming
In 2020 kwam de RKC elfmaal bijeen in vergadering. De RKC voert op ad hoc basis (individueel of
gezamenlijk) overleg met leden van het college
van B&W, de directie en/ of de griffier.
Samenwerking met andere rekenkamer(commissie)s
De RKC is lid van de Nederlandse Vereniging van
Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).
De NVRR heeft tot doel kennis en ervaring uit te
wisselen. Door deze uitwisseling kunnen de leden
met goed en onafhankelijk onderzoek bijdragen
aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. De
RKC is tevens lid van de NVRR-kring Noord. In
2020 is de kring Noord niet bijeengeweest.
Communicatie
Hoewel de RKC in eerste instantie dient om de
raad in haar kaderstellende en controlerende
functie te ondersteunen, rekent de RKC het
college van B&W, het ambtelijk apparaat en de
inwoners van Opsterland ook tot haar doelgroepen.

op het onderzoeksrapport. Na ambtelijk wederhoor om te controleren of de feiten kloppen,
wordt aan het college van B&W gevraagd om een
reactie op de conclusies en aanbevelingen.
Communicatie met de raad bestaat uit het bespreken van de conceptonderzoeksopzet en het
onderzoeksrapport met aanbevelingen en reactie
op bestuurlijk wederhoor. Nadat de ambtelijke
en bestuurlijke reacties zijn verwerkt, biedt de
RKC het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad
aan. De RKC is aanwezig bij de bespreking in de
oriënterende raadsvergadering om een toelichting te geven op het onderzoek en eventuele
vragen te beantwoorden. Jaarlijks overlegt de
RKC met de raadsfracties over het onderzoeksprogramma voor het daaropvolgende jaar. Tijdens dat overleg wordt ook met de fracties
teruggekeken op de uitgevoerde onderzoeken.
De inwoners van Opsterland worden geïnformeerd door het rapport op de gemeentelijke
website te plaatsen en er wordt een persbericht
uitgebracht.

De communicatie met het college van B&W
bestaat met name uit het bestuurlijk wederhoor

Onderzoeken in 2020
2020 was een bijzonder jaar vanwege Corona. Dat heeft het werken van de RKC beïnvloed. Een groot deel
van de vergaderingen, gesprekken en interviews moest ‘coronaproof’ gebeuren en dat heeft geleid tot een
flink aantal ‘digitale bijeenkomsten’. Voor het onderzoek naar het beleid Schuldhulpverlening heeft dat
geleid tot enige vertraging ondanks de flexibele inzet van het ingehuurde bureau en de inzet en de medewerking van de gemeentelijke organisatie.
Dit jaar was er geen jaarlijks overleg met de raadsfracties om te inventariseren welke onderwerpen er,
naar het oordeel van de fracties, voor een rekenkameronderzoek in aanmerking zouden kunnen komen. In
het Onderzoeksprogramma 2021 hebben wij de raad daarover nader geïnformeerd.
Een overzicht van alle uitgevoerde onderzoeken vindt u hier.
In 2020 is het onderzoek naar de Financiële sturing uitvoering jeugdwet afgerond (bespreking Oriënterende raadsvergadering 24-08-2020, besluit raad 07-09-2020) .
In 2020 is het landelijk onderzoek NVRR meldingen openbare ruimte waar de RKC aan meedoet, gestart.
De resultaten van dit onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2021 aan de raad aangeboden.
Eind 2020 is de RKC gestart met een onderzoek naar het gebiedsteam in Opsterland. De resultaten van dit
onderzoek zullen naar verwachting halverwege 2021 aan de raad kunnen worden aangeboden.

Het onderzoek naar de uitvoering van het beleid Schuldhulpverlening heeft enige vertraging opgelopen.
Ook dit onderzoek wordt in het tweede kwartaal van 2021 aan de raad aangeboden.
De RKC heeft in 2020 een vooronderzoek uitgevoerd naar duurzaamheid. In het Onderzoeksprogramma
2021 heeft de RKC toegelicht waarom naar dit onderwerp in 2021 géén rekenkameronderzoek zal worden
uitgevoerd.

Jaarrekening 2020
De raad van Opsterland heeft voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie een budget beschikbaar gesteld van 29.679 euro. Hieronder worden de uitgaven verantwoord.
Uitgaven

Begroot

Werkelijk

saldo

Presentiegelden

2.586,67

1.733,33

853,33

contributie NVRR

205,00

206,67

-1,67

reis/verblijfkosten leden

533,33

145,62

387,71

kosten secretaris

5.000,00

3.513,44

1.486,56

deskundigheidsbevordering

200,00

54,38

145,62

overige organisatiekosten

83,33

175,65

-92,32

onderzoekskosten

21.070,67

17.894,00

3.176,67

Totaal

29.679,00

23.723,10

5.955,91

De rekenkamercommissie bedankt de raadsleden, collegeleden en ambtelijke organisatie voor de positieve
wijze waarop zij afgelopen jaar meewerkten aan onze onderzoeken.
Indien u vragen heeft over de inhoud van dit jaarverslag, kunt u contact opnemen met de secretaris van
de rekenkamercommissie via rekenkamercommissie@opsterland.nl

