
JAARPROGRAMMA 2018 

 

Missie 

De Rekenkamer Midden-Delfland wil met haar onderzoeken een positieve bijdrage leveren 

aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Midden-Delfland. Ook willen wij met de 

resultaten van de rekenkameronderzoeken een bijdrage leveren aan de versterking van de 

controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad. 

Doelstelling 

De doelstelling van de rekenkamer is om met onze onderzoeken inzicht te bieden in de 

prestaties van de gemeente Midden-Delfland en waar mogelijk aanbevelingen te formuleren 

voor de toekomst, altijd met als eerste focus (de rol van) de gemeenteraad.  

Jaarlijks voert de rekenkamer 1 of 2 onderzoeken uit. De onderwerpselectie vindt plaats na 

overleg met de raad. De onderzoeken passen binnen de vastgestelde missie. 

 

Daarbij past de rekenkamer de volgende selectiecriteria toe: 

 

1. Maatschappelijk belang 

2. Financieel belang 

3. Potentieel leereffect 

4. Twijfel aan doelmatigheid 

5. Twijfel aan doeltreffendheid 

6. Twijfel aan rechtmatigheid 

 

 

Om een afgewogen selectie van onderzoeksonderwerpen te kunnen maken heeft de 

rekenkamer een groslijst opgesteld, in afstemming met de raadsfracties. Deze groslijst is ten 

opzichte van 2017 slechts beperkt aangepast. Na benoeming van de onze voorzitter willen wij 

met de  raad overleggen over eventuele nieuwe of aangepaste wensen en behoeften voor 2018 

(en verder).  

De groslijst ziet er voor 2018 als volgt uit (in alfabetische volgorde): 

• Grondbeleid als sturingsinstrument 

• Klachtenafhandeling 

• Sociaal domein 

• Inkoopbeleid 

 

De rekenkamer wil in 2018 onderstaand jaarprogramma uitvoeren. 



 

Opgestart in 2017, af te ronden in 2018 

 

Onderhoud van de buitenruimte, inclusief bewonersparticipatie.  

Inmiddels is het beoordelen van de diverse stukken voltooid en heeft de rekenkamer enkele 

interviews gehouden binnen de gemeentelijke organisatie. In dit onderzoek proberen we 

tevens een link te leggen naar de nieuwe Omgevingswet, die, naar verwachting, op1 januari 

2019 van kracht zal worden. . Het rapport is inmiddels afgerond en zal in juni worden 

besproken in de raad.  

 

Onderzoeken, te starten in 2018 

 



Op basis van de hierboven opgenomen groslijst zal de rekenkamer, zo nodig na overleg met 

de raad, besluiten over het volgende onderzoek. Wij zijn voornemens met de nieuwgekozen 

raad hierover van gedachten te wisselen, na benoeming van de nieuwe voorzitter van de 

rekenkamer Wij maken dan tevens van de mogelijkheid gebruik tot wederzijdse (hernieuwde) 

kennismaking.  



BUDGET REKENKAMER 

 

De raad stelt jaarlijks een budget van € 13.650 ter beschikking aan de rekenkamer. 

Voor het jaar 2018 heeft de rekenkamer de onderstaande prognose opgesteld.  

 

Budget rekenkamer in 2018 (in €) 

Vergoeding leden RKC 13.000 

Reiskosten leden RKC PM 

Werving en selectie PM 

Contributie NVRR 250 

Opleiding en training PM 

Kosten vergaderingen etc. 400 

Onvoorzien PM 

Totaal 13.650 

 

Het budget is krap, maar haalbaar. Als er onverwachte uitgaven gedaan moeten worden in de 

vorm van extra capaciteit voor onderzoek (zie boven), opleiding en training of anderszins, zal 

de rekenkamer dit tijdig en op voorhand kenbaar maken aan de raad.  

 

Het Jaarprogramma 2018 van de rekenkamer is op 23 mei 2018 vastgesteld 

door: 

J.F. Gerrits Jans, voorzitter 

Drs. F.C. Den Eerzamen RO, lid 

Drs. T. van den Berg, lid 


