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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling agenda
Gerrit Hagelstein en Sandra van Breugel zijn verhinderd.
Twee punten worden aan de agenda toegevoegd:
1. Activiteit rondom gemeenteraadsverkiezingen
2. Filmpje bijeenkomst Denkkracht
3. Vaststellen van het concept verslag van de ALV van 12 mei en 19 juni 2017
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
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4. Meerjarenbeleidsplan
Het meerjarenbeleidsplan is het achterliggend stuk bij de jaarplannen.
John Verhoeven vraagt het bestuur wat de ambitie bij professionalisering is. Is er een
discussie binnen het bestuur geweest inzake ambitie c.q. kosten?
De voorzitter antwoordt dat het gaat om het leveren van een bijdrage aan de
professionalisering van een rekenkamer.
Het bestuur is aan het nadenken over het creëren van andere vormen van
professionalisering voor de vereniging. Wanneer de subsidie van BZK omhoog gaat,
vergt dit van het bestuur dat zij hier op een professionelere manier mee omgaan. Het
bestuur is in een proces om na te gaan welke ondersteuning passend is bij de vereniging
in zijn huidige en toekomstige vorm en omvang. Over de uitkomst en de consequenties
hiervan wordt de vereniging op de hoogte gehouden.
Marleen van den Nieuwendijk merkt op dat in de inleiding voorbij wordt gegaan aan
het feit dat er ook rekenkamers zijn die wel goed functioneren.
Het plan kan tevens wat meer behelpend en sympathieker worden gemaakt, wat gaan
we werkelijk doen en hoe schrijven we dat leesbaar op. Tevens vraagt ze wie ‘we’ in het
stuk is.
De voorzitter antwoordt dat ‘we’ de vereniging is. Het bestuur probeert inclusief te
denken. Commentaar hoe het stuk beter kan is welkom. De bedoeling is om een
algemene lijn te schetsen en niet de les te lezen.
Een uitdaging in de vereniging is de grote diversiteit. Professionalisering is bedoeld in
een dienende rol. Hoe zoek je vormen om meer vraaggericht te werken. Het is bedoeld
voor rekenkamer(commissie)s die hulp en steun kunnen gebruiken.
Etienne Lemmens vult aan dat het O-team bezig is met het ontwikkelen van
instrumenten om rekenkamers vooral te ondersteunen in hun professionaliseringsslag.
Zoals via de handreiking (zelf)evaluatie en het Rekenkamerkompas.
Paul Hofstra geeft aan dat het stuk wat mager is. Wat hij wel kan begrijpen in verband
met de verschillen binnen de vereniging, waardoor expliciete keuzes spanningen kan
creëren. Hij zou toch meer ambitie willen zien van de vereniging. Rekenkamerland is
behoorlijk in beweging, de weerslag daarvan wil hij terug zien en zou ook
richtinggevend moeten zijn. Hoe gaat het bestuur daar in de toekomst mee om?
De voorzitter antwoordt dat er een principiële discussie nodig is over hoe je omgaat met
diversiteit binnen de vereniging. Maak je zichtbaar dat we een vereniging zijn van
verschillende groepen of slaan we toch met elkaar een weg in en zoek je een manier om
naar elkaar toe te groeien? Een lastig dilemma waar wellicht in een congres met elkaar
de ruimte gevonden kan worden om deze discussie te voeren.
Paul Hofstra suggereert om in het volgende meerjarenbeleidsplan aan te geven hoe het
bestuur wil omgaan met dit dilemma, het moet een keer uitgeschreven worden.
De voorzitter is het hiermee eens, maar geeft aan dat het bestuur een dienende rol heeft.
De rol van het bestuur is om deze discussie de faciliteren, omdat zij de noodzaak ervan
zien.
Paul Hofstra reageert dat dit een goede rol van het bestuur is. Tevens geeft hij aan dat hij
wil bijdragen aan het faciliteren van deze discussie, maar aan het eind van de dag moet
het ook zo zijn dat hij zich kan herkennen in het plan. Langs de lijnen die nu worden
aangegeven heeft hij daar vertrouwen in, maar er moeten wel stappen worden gezet.
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Watze de Boer vraagt of er in beeld is hoeveel rekenkamers en rekenkamercommissies er
zijn? Is het mogelijk om met een gerichte wervingsactie het laatste restje te overtuigen
van de nut en noodzaak van de vereniging.
Robert Douma antwoordt dat het in beeld is. De reductie van het aantal leden heeft ook
te maken met herindelingen. Aan de andere kant wordt ons aanbod aan potentiele leden
aangezet. Via de Kringen proberen we niet-leden te werven en tevens zijn de
Waterschappen actief bezig rekenkamers op te richten.
Jeroen Kerseboom suggereert om een verschil te maken tussen voordelen voor leden en
niet-leden. Handreikingen staan nu openbaar, iedereen kan daar gebruik van maken,
leden en niet-leden. De vraag is hoe openbaar willen we zijn?
De voorzitter vult aan dat hier voorzichtig mee om moet worden gegaan in verband met
de subsidie van BZK. BZK vindt het niet prettig wanneer een grens wordt getrokken, zij
gebruiken de NVRR als instrument om lokale rekenkamers beter te laten functioneren.
Qua ledenwerving is het bestuur bezig om in de “witte vlekken” in bepaalde regio’s
Kringen te organiseren.
5.
Verenigingsjaar 2018
Marleen van den Nieuwendijk merkt op dat de subsidiebijdrage als één bedrag wordt
genoemd, zij zou de bijdrage gespecificeerd willen zien.
Robert Douma reageert dat de belangrijkste activiteiten in het beleidsplan zijn
opgenomen.
De voorzitter stelt voor om de specificatie van de subsidiebijdrage niet zozeer in de
begroting, maar in een samenvatting op te nemen. Tevens geeft hij mee dat in de
begroting onder baten € 500,- teveel is genoteerd bij Eigen bijdrage congres, deze € 500,hoort bij de Bijdrage BZK.
Naar aanleiding van de opmerkingen van Watze de Boer inzake punt 2.6 ondersteuning
van de provinciale rekenkamers wordt afgesproken dit punt eruit te halen, aangezien
het om het standaard budget van € 500,- gaat, wat voor elke kring beschikbaar is.
John Verhoeven vraagt verduidelijking omtrent de Goudvink, waarom is deze dit jaar
niet uitgereikt? En vraagt of het al bekend is wat de invulling voor de Goudvink wordt.
Etienne Lemmens antwoordt dat de invulling nog niet helemaal duidelijk is, er is vooral
gekeken naar de tijdsinvestering. Tot 2015 ontvingen wij veel ondersteuning van de
Algemene Rekenkamer. Daarna is het meer een publieksprijs geworden, waar verdeelde
reacties op terug kwamen via de evaluatie.
In 2018 krijgt de prijs weer nieuw leven, op een dusdanige manier dat tijd en opbrengst
gelijk is.
Na een korte discussie wordt de begroting vastgesteld onder de restrictie dat zo snel
mogelijk een specificatie van projecten wordt gegeven. Tevens krijgen de leden drie
weken de tijd om op deze specificatie te reageren.
Naar aanleiding van de opmerking van Watze de Boer over de bijgestelde begroting
wordt besloten deze te schrappen.
De aanwezigen gaan akkoord met de vaststelling van de contributie over 2018.
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6.
Afscheid Gerrit Hagelstein
Gerrit Hagelstein kon er vandaag niet bij aanwezig zijn, het bestuur neemt node
afscheid. Gerrit is belangrijk geweest voor de vereniging en heeft met grote inzet veel
werk verricht, waaronder het Denkkracht initiatief.
De voorzitter deelt de woorden van Gerrit met de aanwezigen welke Gerrit per e-mail
aan het bestuur heeft gestuurd. De aanwezigen applaudisseren voor Gerrit.
Watze de Boer suggereert om een dankwoord aan Gerrit in de nieuwsbrief op te nemen.
7.
Congres 2018
Het NVRR jaarcongres vindt plaats op 25 mei 2018 bij Bar Beton in Utrecht. De NVRR
bestaat in 2018 15 jaar, er zal tijdens het congres een kleine balans worden opgemaakt,
maar er wordt vooral op perspectieven gericht.
Extra agendapunt: activiteit rondom gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen bieden de gelegenheid om iets te doen en dat willen wij
als vereniging graag doen. Nieuwe raadsleden dienen geïnformeerd te worden over nut
en noodzaak van rekenkamers.
De verkiezingen bieden gelegenheid om zelf het podium te zoeken. De planning is om
eind februari, nog voor de verkiezingen, bijvoorbeeld een symposium te organiseren of
de Kringen samen te brengen.
De afgelopen vier jaar is rekenkamerland bezig geweest met de verbetering van lokaal
bestuur. Een goed onderwerp zou wellicht het sociaal domein kunnen zijn, dit is sinds
2014 belangrijk geworden in gemeenten. Tevens hebben bijna alle rekenkamers hier de
afgelopen jaren iets aan gedaan.
De actie wordt niet over de hoofden van de rekenkamers heen gedaan, maar via en met
de rekenkamers.
Paul Hofstra suggereert om aan de leden mee te geven dat zij dit nu al opnemen met de
griffie, zodat men deel uit kan maken van het introductieprogramma. De voorzitter
reageert dat het bestuur dit meeneemt en in bijvoorbeeld de nieuwsbrief mee zal nemen.
Extra agendapunt: filmpje Denkkracht bijeenkomst
Het filmpje van de Denkkracht bijeenkomst van 30 september wordt getoond.
8.
Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
9.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.18 uur.
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