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VERSLAG
1.
Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Hij vraagt de mobiele telefoons uit te doen en als men zich nog niet heeft
geregistreerd bij binnenkomst om dat na de vergadering te doen. Dit is nodig
voor het verslag.
De volgorde van de agenda is gewijzigd ten opzichte van de versie die vorige
week op de website stond. De presentatie van de WIKI en het Jaarplan zijn
verplaatst naar agendapunt 8 en 9.
2.

Mededelingen van het bestuur en vaststelling agenda
 Raadslid.nu stuurt maandag 26 november 2012 een enquête uit over
rekenkamers en integriteit. De NVRR verleent daaraan haar medewerking en
Petra Habets voert deze uit. De voorzitter beveelt de enquête van harte aan.
 Vanaf vandaag is er een aparte website voor alles dat met het congres heeft te
maken. Vanaf de website van de NVRR wordt u rechtstreeks doorgeleid naar
de congres website, www.nvrrcongres.nl
 Het is mogelijk dat Gerrit de Jong tijdens de vergadering even de zaal uitloopt
voor een belangrijke bespreking.

3.

Vaststellen concept verslag ALV 20 april 2012
Bij agendapunt 4: ligt toe moet zijn licht toe.
Het verslag wordt met deze aantekening vastgesteld.

4.

Bestuursverkiezing
Mevrouw Wil Oosterveld is herkiesbaar voor een nieuwe periode van vier jaar.
De aanwezigen gaan per acclamatie akkoord.
Er zijn twee nieuwe kandidaten voor het NVRR bestuur, te weten Ans
Hoenderdos en Kees Vendrik. De aanwezigen gaan per acclamatie akkoord.
Gerrit de Jong en Piet van Dijk zijn aftredend na een lange bestuurstermijn. Aan
het eind van de middag zal daar aandacht aan worden besteed.
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5.

Statutenwijziging
De reden van de wijzigingen zijn uitgelegd in de bijlage “concept voorstel
statutenwijziging”. De voorzitter vraagt de aanwezigen of er vragen of
opmerkingen over de wijzigingen zijn?
Watze de Boer geeft aan dat bij Art. 2 lid c. staat dat in de waterschapswet
beschreven is wat een rekenkamer is, in de zin van deze statuten. Dat staat niet in
de Waterschapswet. Het secretariaat zal dit aanpassen.
Nysius van Rijn vraagt of het mogelijk is bij art. 15 lid 1 een wijziging aan te
brengen en 14 dagen in plaats van acht dagen aan te houden. Dat geeft de
rekenkamercommissies meer tijd om stukken door te nemen en te overleggen.
Het secretariaat zal dit ook aanpassen.
De statuten kunnen niet worden vastgesteld omdat er geen quorum is. De
voorzitter stelt voor op 12 december 2012 een buitengewone Algemene
Ledenvergadering te beleggen en de statutenwijziging te effectueren.
Er volgt een uitnodiging via e-mail aan de leden.
Met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen worden dan de statuten op
12-12-12 vastgesteld.

6.

Goudvink Presentatie
Wil Oosterveld
Het voorstel voor het beoordelen van rapporten voor de Goudvink is aan de
leden voorgelegd voor commentaar en aanvulling(en).
De Commissie Goudvink geeft aan dat een grondige evaluatie gedaan zal
worden gedaan, elke keer nadat de Goudvink wordt uitgereikt. Indien nodig
worden aanpassingen gedaan aan de beoordeling.
Samen met de AR is er gewerkt aan het voorstel. Elk rapport moet in eerste
instantie aan een aantal kwaliteitseisen voldoen, maar aantoonbare doorwerking
van het rapport is van cruciaal belang.
Om doorwerking te bepalen, worden twee vragen gesteld:
1. Wat heeft de rekenkamer(commissie) gedaan om doorwerking te
bevorderen?
2. Waaruit blijkt dat?
De rekenkamer(commissie) moet zelf aangeven wat er is gedaan om de
doorwerking te bevorderen en/of waaruit de doorwerking blijkt. Er kan
bijvoorbeeld een toetsing worden gedaan bij de raad.
Daan Massie bedankt de commissie voor de inspanningen en vindt het toetsen bij
raadsleden een goed controlemiddel.
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Marianne Wittebol vraagt zich af op welke doorwerking wordt gedoeld. Wil
Oosterveld geeft aan dat het gaat om doorwerking als gevolg van het
rekenkameronderzoek.
Dhr. Roebroek lijkt het lastig om tot een helder criterium te komen en zeker bij ex
ante onderzoeken.
Wil Oosterveld benadrukt dat de rapporten die worden ingestuurd minimaal
twee jaar oud moeten zijn. Men kan bekijken wat een ex ante onderzoek heeft
bijgedragen tot het beleid. Het zal niet gemakkelijk zijn maar de commissie wil
beginnen en door voortschrijdend inzicht de goede weg bepalen.
De rekenkamercommissie van Riekele Bron heeft in het jaarprogramma de stand
van zaken van voorgaande onderzoeken met aanbevelingen gezet, zodat de
gemeenteraad kan zien waarmee rekenkamercommissie zich mee bezig houdt.
Karel de Vries heeft nog veel vragen over een gedetailleerde invulling, maar geeft
tegelijkertijd aan dat het gaat om de essentie. De rekenkamer is er om te
controleren.
Peter Polhuis merkt op dat er nog wel wat problemen zijn op te lossen. Het is een
goed initiatief, maar hij heeft behoefte aan wat meer specificatie.
Jan van den Heuvel geeft aan dat de basiskwaliteit van de beoordeling wel in
orde lijkt en dat het goed is om te starten. Tip: mogelijk dat de commissie nog
verkenningen maakt rondom de meting van doorwerking. Hoe kun je de
doorwerking laten zien?
Wil Oosterveld belooft dat dit wordt meegenomen. Het is een groeiproces en de
beoordeling zal steeds aan veranderingen onderhevig zijn.
Opmerkingen of tips die later te binnen schieten, kunnen worden gemeld aan het
secretariaat.
Gerrit Hagelstein vult aan dat de bewijslast dat een rapport aantoonbare
doorwerking heeft bij de rekenkamer ligt. Dat mag op een creatieve manier. Het
gaat daarbij om zowel instrumentele als conceptuele doorwerking. Hij en Elias de
Haan gaan proberen een rastertje maken waarop het kan worden aangeduid.
Alfons Ranner merkt op dat doorwerking niet direct aantoonbaar is, dat komt
later.
Wil Oosterveld benadrukt dat het rapport pas twee jaar na publicatie kan worden
ingezonden. Zij maakt van de gelegenheid gebruik om Astrid de Neyn van
Hoogwerff van de Algemene Rekenkamer te bedanken, voor al het werk dat ze
heeft gedaan.
Leo Markensteyn sluit dit onderwerp af met de opmerking dat het mooiste
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rapport met een prachtige kaft dat veel geld heeft gekost en vervolgens in een la
verdwijnt, niet meer in aanmerking komt voor de Goudvink.
7.

Presentatie NVRR onderzoek slapende rekenkamers
Gerrit Hagelstein
De NVRR heeft opdracht gegeven aan twee bureaus een onderzoek uit te voeren
naar inactieve (slapende) rekenkamers.
Er worden vragen gesteld en beantwoord. Het totale rapport wordt in 2013
gepubliceerd.

8.

WIKI Presentatie
Het Team Adviezen heeft eisen en wensen neergelegd bij Caroline Loomans van
MOS.
Caroline Loomans geeft aan dat "Wiki" als metafoor wordt gebruikt, om kennis
die binnen de vereniging is ontstaan terug te geven aan de leden.
Momenteel is een proeftuin in ontwikkeling. Het doel is kennis en ervaring delen
en publiceren en het profileren van NVRR als kennisbank (samen met
bibliotheek). De proeftuin is te zien op www.nvrr.nl/wiki-test

9.

Jaarplan 2013
Binnen het bestuur is meer ambitie dan tijd. Daardoor heeft het bestuur keuzes
moeten maken. Deze keuzen worden toegelicht in het jaarplan.
De voorzitter vraagt of het jaarplan kan worden goedgekeurd. De vergadering
geeft haar goedkeuring per acclamatie.
De begroting ligt naast het jaarplan en hangt daar nauw mee samen.
De penningmeester heeft geprobeerd een en ander mee te nemen in een
meerjarenbeleidsplan, dat momenteel nog niet helemaal gereed is.
Watze de Boer had graag een extra kolom toegevoegd gezien met de prognose
voor 2012.
Alphons Ranner merkt op dat Rekenkamers samen gaan dus de inkomsten zullen
minder worden. Hij ziet dat niet terug in de begroting.
De penningmeester geeft aan dat de contributie naar rato van het aantal inwoners
wordt bepaald, waardoor er bij samengaan niet minder inkomsten zullen zijn.
Hierna wordt ook de begroting door de leden bij acclamatie goedgekeurd.
Leo Markensteyn geeft aan dat er nu een pauze wordt gehouden. Daarna is er
een presentatie van Peer van der Helm en het afscheid van Piet van Dijk en Gerrit
de Jong als bestuurslid en een aansluitende borrel.
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