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Voorwoord 

 
Met veel genoegen bieden wij ons eerste jaarplan aan. 

 

Wij willen met onze onderzoeken een bijdrage leveren aan het ondersteunen van het gemeentebestuur.  

Als uitgangspunten bij het voorbereiden en uitvoeren van onderzoeken hanteren we een positief kritische 

houding, een zorgvuldige aanpak en werkwijze en een transparante oordeelsvorming. Een open 

communicatie met het bestuur, de ambtelijke organisatie en de raadsgriffie is voor ons vanzelfsprekend.  

 

Wij kijken uit naar de resultaten voor 2020. 

 

 

De voorzitter van de rekenkamercommissie, 

 

Linda Maasdijk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijdemeren, 26 maart 2020  
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JAARPLAN 2020  
 

De gemeenteraad van Wijdemeren heeft 17 oktober een (nieuwe) verordening “Rekenkamercommissie 

gemeente Wijdemeren 2019” vastgesteld. Taak, werkwijze en samenstelling van de Rekenkamercommissie zijn 

in deze verordening geregeld.  

 

De gemeenteraad heeft de leden voor een periode van 4 jaar benoemd. 

Met ingang van 12 november 2019 bestaat uit de rekenkamercomnmissie uit: 

 Mevrouw drs. C.T.E.M. (Linda) Maasdijk (voorzitter. 

 De heer J.T. (Jan) Langelaar, lid. 

 De heer drs. T.A. (Theo) Vernooij RA RC, lid. 

Onze ambitie is de raad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol met onafhankelijk 

onderzoek naar het gevoerde bestuur en beleid. De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het 

door het gemeentebestuur gevoerde beleid op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Hiertoe 

doet de commissie zelf onderzoek of besteedt het geplande onderzoek (deels) uit. De commissie voert haar 

werkzaamheden uit ten behoeve van de gemeenteraad, maar is in haar werkwijze en uitvoering van onderzoek 

geheel zelfstandig.  

In 2019 heeft de rekenkamercommissie als eerste het onderzoeksprotocol en het regelement van orde van de 

commissie vastgesteld. Deze zijn ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd. Ze staan op de website van 

de gemeente1.  

In de verordening is bepaald dat een begeleidingscommissie als intermediair optreedt tussen de 

rekenkamercommissie en de gemeenteraad. Deze commissie bestaat uit één vertegenwoordiger uit elke 

raadsfractie. De samenstelling van de begeleidingscommissie staat op de website van de gemeente. Op 7 

januari 2020 is de eerste bijenkomst met de begeleidingscommissie geweest en zijn de mogelijke 

onderzoeksonderwerpen voor 2020 besproken.  

Onze werkwijze is om onderzoeksonderwerpen vooraf af te stemmen met de begeleidingsgroep van de 

rekenkamercommissie. De samenstelling van de begeleidingsgroep kunt u terugvinden op de website van de 

gemeente.  

 

In februari heeft de rekenkamercommissie kennis gemaakt met het college en met de gemeentesecretaris en 

op 13 februari heeft de rekenkamercommissie zichzelf gepresenteerd aan de gemeenteraad. We hebben onze 

werkwijze uitgelegd en ons jaarplan mondeling toegelicht.  

 

Onderzoeken 2020 

 

In 2020 wil de rekenkamercommissie drie onderzoeken uitvoeren:  

 Het eerste onderzoek betreft een onderzoek naar de kwaliteit van de raadsvoorstellen. Hiervoor is de 

volgende onderzoeksvraag geformuleerd: “Is de kwaliteit van de raadsvoorstellen zodanig dat ze 

                                                

 
1 https://www.wijdemeren.nl/4/gemeenteraad/Inwoners-Bestuur-en-organisatie-Gemeenteraad-
Rekenkamercommissie.html 

https://www.wijdemeren.nl/4/gemeenteraad/Inwoners-Bestuur-en-organisatie-Gemeenteraad-Rekenkamercommissie.html
https://www.wijdemeren.nl/4/gemeenteraad/Inwoners-Bestuur-en-organisatie-Gemeenteraad-Rekenkamercommissie.html
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ondersteunend zijn voor de raadsleden om hun kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen 

vervullen? Draagt het voorbereidingsproces in voldoende mate bij aan de kwaliteit?”  

De onderzoeksopzet is in maart ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.  

 Het tweede onderzoeksvoorstel betreft een onderzoek in het sociaal domein. De onderzoeksvraag zal 

worden geformuleerd na een inventariserend onderzoek.  

 Met de begeleidingscommissie is besproken dat de Rkc, zodra de conceptbegroting beschikbaar is, een 

rekenkamerbrief over de Programmabegroting 2021 wordt opgesteld.   

 
De commissie houdt de mogelijkheid open om de onderzoeksplanning te wijzigen, bijvoorbeeld om in te kunnen 

spelen op actuele zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorstellen voor een onderzoek die worden ingediend 

door fracties, raadsleden of burgers.  

Voorstellen kunnen ingediend worden bij de griffie van Wijdemeren: https://www.wijdemeren.nl/raadsgriffie 

 

Budget  

 
De raad heeft het budget van de rekenkamercommissie voor 2020 vastgesteld op € 24.000.  

Onderstaande overzicht geeft aan hoe dit budget wordt ingezet. 

 

Budget   

Presentiegeld leden  € 18.000 

Reis- en verblijfkosten  €    1.900 

 

Lidmaatschap NVRR  €      380 

Cursussen e.d.  €      600 

Nader in te vullen  €   3.120 

Totaal  € 24.000 

     

    

     

 

 

https://www.wijdemeren.nl/raadsgriffie

