Jaarverslag 2017 rekenkamercommissie De Waddeneilanden
1. Algemeen
Het jaar 2017 was het vierde jaar van de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De
Waddeneilanden. De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden, te weten mevrouw Esther Fogl,
mevrouw Jolanda van Leeuwen en de heer Remco Admiraal (voorzitter). De werkzaamheden zijn
uitgevoerd aan de hand van het jaarplan 2017, waarover bij deze verantwoording wordt afgelegd.
2. Onderzoeken 2017
De lopende en afgeronde onderzoeken zijn:





Onderzoek verdeelsleutel Veiligheidsregio voor de gemeente Texel (afgerond)
Gezamenlijk Fries onderzoek naar de decentralisaties WMO voor de gemeente Ameland,
Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland (afgerond)
Gezamenlijk vervolgonderzoek afvalverwerker HVC voor de gemeente Texel (afgerond)
Onderzoek Waddentoets (lopend).

3. Communicatie
Op de website van het samenwerkingsverband zijn de meest actuele documenten van de
rekenkamercommissie terug te vinden. Er is in 2017 één nieuwsbrief verschenen. De
rekenkamercommissie is bij (delegaties van) de gemeenteraden (presidia,
fractievoorzittersoverleggen) bij de Waddeneilanden op bezoek geweest om onderzoeksrapporten
toe te lichten, daarnaast heeft zij de tweedaagse (deels) bijgewoond. De bijeenkomsten met de
rekenkamers Friesland zijn bezocht, alsmede enkele bijeenkomsten van de Kring Noord NVRR
(Nederlandse Vereniging Rekenkamers Rekenkamercommissies).
4. Financiële realisatie 2017
De begroting van de rekenkamercommissie bedroeg in 2017 in totaal € 30.000,-. Dit bedrag is
opgebouwd uit een bedrag van € 25.000,- voor onderzoek en ter dekking van de vergadervergoeding
en reiskosten. Daarnaast is een bedrag van € 5.000,- ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van
taken van de ambtelijk secretaris. In 2017 is in totaal bijna € 30.000,- uitgegeven. Het betreft
uitgaven ten behoeve van de algemene taken van de rekenkamercommissie en het gezamenlijke
onderzoek naar de Waddentoets. Voor de onderzoeken naar de Veiligheidsregio, WMO en HVC
hebben de betreffende gemeenten een apart budget gevoteerd. De gemaakte kosten ten behoeve
van deze onderzoeken zijn gefactureerd aan de betreffende gemeenten en komen derhalve niet
terug in dit jaaroverzicht. In 2017 heeft de rekenkamercommissie zeer beperkt vergaderd en is er
meer tijd besteed aan het uitvoeren van het onderzoek. Per saldo is er binnen het budget gebleven.
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Begroting 2017

Realisatie 2017

Onderzoekskosten

€ 20.500,00

€ 21.450,00

Vergaderkosten en
reiskosten

€ 4.000,00

€

Lidmaatschap NVRR

€

400,00

€

399,30

Onvoorzien

€

100,00

€

0,00

Secretariaatskosten

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 30.000,00

€ 29.983,62

Totaal

3.134,32

2

