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Missie 
De rekenkamercommissie spreekt de ambitie uit dat zij door middel van haar onderzoeken een 
positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Midden-Delfland 
en dat de resultaten van de rekenkameronderzoeken een bijdrage leveren aan de versterking 
van de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad. 
Doelstelling 
De van deze missie afgeleide doelstelling van de rekenkamercommissie is om door middel 
van onderzoeken inzicht te bieden in de prestaties van de gemeente Midden-Delfland als 
geheel en waar mogelijk aanbevelingen te formuleren voor de toekomst.  

Jaarlijks legt de Rekenkamercommissie 1 of 2 onderzoeken uit. De selectie vindt plaats na 
overleg met de raad. De onderzoeken passen binnen de vastgestelde missie. 

 
Daarbij past de rekenkamercommissie 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 

 
 
Teneinde een afgewogen selectie van onderzoeksonderwerpen te kunnen doen heeft de 
Rekenkamercommissie een groslijst opgesteld. Op de groslijst heeft de 
Rekenkamercommissie de volgende onderwerpen opgenomen (in alfabetische volgorde): 

 
 Beheer en bestemming gebouwen  
 Beheer buitenruimte  
 Centrumplan Den Hoorn  
 Decentralisatie zorgtaken 
 Digitale dienstverlening  
 Ex ante doelenonderzoek collegeprogramma 
 Gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen 
 Groenbeheer 
 Jongerenbeleid 
 Klachtenbehandeling  
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 Minimabeleid 
 Rente en leningenbeleid 
 Sportvoorzieningen 
 Tarievenbeleid gemeente - leges 
 Toepassing Beleidskader Grote projecten  
 Vitale Dorpen 
 Onderzoeken in het kader van 213a. 

 
De Rekenkamercommissie wil onderstaand jaarprogramma 2013 uitvoeren. 

 
 
Opgestart in 2013, af te ronden in 2014 
 
Gebiedsvisie 
Het onderzoek heeft veel tijd gekost. Er is erg veel documentatie aanwezig en de gebiedsvisie 
lijkt zich over drie bestuurlijke lagen te verspreiden: de gemeente, het Hof van Delfland en de 
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Het onderzoek bevindt zich thans in een afrondend 
stadium 

 
Onderzoeken, te starten in 2014 
 
De RKC streeft er naar om na de afronding van het lopende onderzoek Gebiedsvisie  één 
onderzoek in 2014 te starten en af te ronden.   Na overleg met de raad is besloten om een 
vervolgonderzoek in te stellen naar “Grote (bouw)projecten. Het onderzoek zal in 2014 
worden gestart en zal in 2015 worden afgerond. .  
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BUDGET REKENKAMERCOMMISSIE 
 
De Raad stelt jaarlijks een budget van € 13.650 ter beschikking aan de 
Rekenkamercommissie. 

Voor het jaar 2014 heeft de Rekenkamercommissie de onderstaande prognose opgesteld.  

 
Budget Rekenkamercommissie in 2014 (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 commissie dit van te voren middels een verzoek kenbaar maken aan de 
raad. 

 
 

 
Het Jaarprogramma 2014 van de Rekenkamercommissie is op  30 januari 2014 vastgesteld 

door: 

J.F. Gerrits Jans RA, voorzitter 

Drs. F.C. Den Eerzamen RO, lid 

Drs. M. Zuidam, lid 
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