
JAARPROGRAMMA 2017 

 

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 op (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. Deze groslijst is ten opzichte van 2016 volledig 

vernieuwd. In oktober 2016 hebben wij overleg gevoerd met alle fracties, en daar is de 

volgende groslijst uit voortgekomen (in alfabetische volgorde): 

 Burgerparticipatie 

 Dienstverlening aan de burger 

 Duurzaamheid gemeentehuis 

 Grondbeleid als sturingsinstrument 

 Groot onderhoud 

 Klachtenafhandeling 

 Sociaal domein 

 

De rekenkamer wil in 2017 onderstaand jaarprogramma uitvoeren. 



 

 

Opgestart in 2016, af te ronden in 2017 

 

Verbonden partijen. In 2016 heeft de Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar verbonden 

partijen. De rekenkamer onderzocht de aansturing van de verbonden partijen waar de 

gemeente Midden-Delfland aan deelneemt. Vier verbonden partijen zijn expliciet onder de 

loep genomen. Hierbij is gekeken naar:  

- de wijze waarop de aansturing en de controle van verbonden partijen is ingericht; 

- de effectiviteit van deze aansturing en controle; 

- de instrumenten van de gemeenteraad om zijn kaderstellende en controlerende rol ten 

opzichte van verbonden partijen in te vullen.  

Het rapport heeft inmiddels het ambtelijk en bestuurlijk wederhoor doorstaan en zal in april 

met de raad worden besproken. 

 

Onderzoeken, te starten in 2017 

 

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

de raad, besluiten over het volgende onderzoek.  

Tevens heeft vanuit buurgemeenten ons het verzoek bereikt om te participeren in een 

gezamenlijk onderzoek naar afvalverwerker Avalex. De rekenkamer beraadt zich hierover.. 

Participatie van de rekenkamer Midden-Delfland hangt mede af van een mogelijke financiële 

bijdrage door de rekenkamer Midden-Delfland aan dit onderzoek.  



BUDGET REKENKAMER 

 

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

Voor het jaar 2017 heeft de rekenkamer de onderstaande prognose opgesteld.  

 

Budget rekenkamer in 2017 (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. Mochten 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 van tevoren kenbaar maken aan de raad.  

 

Het Jaarprogramma 2017 van de rekenkamer is op 4 april 2017vastgesteld 

door: 

J.F. Gerrits Jans, voorzitter 

Drs. F.C. Den Eerzamen RO, lid 

Drs. T. van den Berg, lid 


