
 

 

 

 
JAARVERSLAG 2009   EN WERKPLAN 2010 

 
NVRR-KRING  OVERIJSSEL 

 
 
In 2009 heeft de NVRR-Kring Overijssel niet alleen, zoals gebruikelijk, een tweetal bijeenkomsten 
georganiseerd voor de 18 aangesloten rekenkamer(commissie)s, maar is er tevens gestart met de 
opzet van een onderzoek waaraan zo veel mogelijk RK(c)’s wilden/konden deelnemen. 
 
De thematische bijeenkomsten: 

 Op 15 april 2009, in het stadhuis van Enschede, met al thema: “Tien jaar doorwerking van 
rekenkameronderzoeken”. 

 Op 11 november 2009, in het gemeentehuis van Borne, met als thema: “Wat doe je met 
rechtmatigheid”. 

 
Voor de opzet van een gezamenlijk onderzoek is een werkgroep geformeerd die bestond uit de 
volgende personen: 

- Dhr. A.A. de Boer  secretaris/onderzoeker Almelo 
- Dhr. A.B.M. Gloerich  extern lid Almelo 
- Dhr. P. de Jong   voorzitter/extern lid Deventer 
- Dhr. P.J. Klok   Universiteit Twente 
- Dhr. T. van Mechelen  intern lid Borne 
- Dhr. M. Meutstege  voorzitter/extern lid Borne 
- Dhr. J.P.M. Titulaer  extern lid Hof van Twente 
- Dhr. C.H. van Woerkom  voorzitter/extern lid Hardenberg en Raalte (t/m febr. ’09) 

 
Het kringbestuur is van mening dat ook 2009 een geslaagd jaar genoemd mag worden en dat de 
doelstelling: Het bevorderen van de deskundigheid van de RK(c)-leden, ondersteuners en 
onderzoekers, via wederzijdse informatie-uitwisseling, inleidingen, e.d., zeker is gerealiseerd. 
De deelnemers aan de voor- en najaarsbijeenkomst waren beide keren zeer enthousiast over het 
resultaat. 
 
Dit jaar heeft het kringbestuur, bestaande uit: 

 Mevr. W.J. Oosterveld-Sanders  voorzitter/extern lid Almelo 

 Dhr. J.P.M. Titulaer   extern lid Hof van Twente 

 Dhr. C.H. van Woerkom   voorzitter/extern lid Hardenberg en Raalte  
(t/m febr. ’09) 
 

en ondersteund door Dhr. A.A. de Boer (secretaris/onderzoeker Almelo) als secretaris een vijftal 
keren vergaderd om een en ander voor te bereiden en te evalueren. 
Tijdens de laatste vergadering in 2009 heeft het kringbestuur besloten in 2010 te gaan 
bewerkstelligen dat ook de RK(c)’s van Gelderland zich gaan aansluiten, waardoor een NVRR Kring-
Oost kan ontstaan. 



 
De werkgroep voor het gezamenlijk onderzoek heeft in 2009 een viertal keren vergaderd. 
Daarbij zijn een vijftal onderwerpen gewogen en is hiervan één onderzoeksonderwerp (WMO; de 
effecten van huishoudelijke hulp) nader onderzocht. 
Uiteindelijk heeft men moeten concluderen dat er nog weinig meetbare informatie voorhanden is en 
dat vanwege het hanteren van standaard richtlijnen en protocollen er nagenoeg geen verschillen 
tussen gemeenten aanwezig is, waardoor de gezamenlijkheid van dit onderwerp onvoldoende uit de 
verf zou komen 
In overleg met de provinciale Rekenkamer Oost (namens de provinciën Gelderland en Overijssel) is 
men aan het eind van dit kalenderjaar gaan zoeken naar een ander onderzoeksonderwerp, dat in 
2010 kan worden opgezet en in 2011 worden uitgevoerd, zodat ook de planning van de diverse 
RK(c)’s niet in de knel komt. 
 
In 2009 heeft men een beperkt beslag hoeven doen op het door de NVRR toegekende budget van € 
1.000. Aan secretariaatskosten is € 500 besteed en aan attenties voor gastsprekers €28.  
M.b.t. het budget voor 2010, is het vanzelfsprekend dat naast de NVRR-toekenning voor Overijssel 
wordt uitgegaan van zo nodig een extra deel (x/12-maanden) voor de aansluiting van Gelderland. 
 
Voor 2010 verplicht het Overijsselse Kringbestuur zich de volgende activiteiten uit te voeren: 

1. Een tweetal deskundigheidsbevorderende bijeenkomst in het voorjaar (21 april) en het 
najaar. 

2. De opzet van een gezamenlijk onderzoek, uit te voeren in 2011. 
3. De mogelijke aansluiting van Gelderland tot een Kring-Oost. 

 
 
Aldus, 
 
Het NVRR-Kringbestuur Overijssel. 
18 februari 2010 


