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Concept verslag Algemene Ledenvergadering NVRR 
 
 
Datum : Vrijdag, 16 mei  2014 
Ontvangst/registratie : 09.00 - 09.15 uur  
Tijd  :  09.15 - 10.00 uur 
Locatie : De Fabrique, Utrecht 
 
 
 

Bestuursleden: 
 

Achternaam VL Titel Functie RKCie_naam 

Markensteyn L. drs. Voorzitter VZ Zuidelijke Rekenkamer 

Douma R.J.E. drs. Penningmeester VZ Het Hoogeland/Lelystad/Heerde 

Oosterveld W.J. drs. Secretaris VZ Doetinchem/BBLM 

de Haan E drs. Bestuurslid VZ Almelo/Bedum/Hoogeveen 

Hagelstein G.H. dr. Bestuurslid VZ Lingewaard 

Visser A.P. drs. Bestuurslid Algemene Rekenkamer 

Met kennisgeving vooraf niet aanwezig: 
 

Hoenderdos A.W.C. Dr.ir.MBA Bestuurslid VZ Randstedelijke Rekenkamer 

Ondersteuning 

Loomans C.   Anders Verenigingsmanager 

Ipenburg E.   Anders Secretariaat - notulist 

 
 
Aanwezige leden: 
 

Achternaam VL Titel Functie RKCie_naam 

Castenmiller P.G. dr. VZ Zeeland 

de Boer W.R. drs. VZ 
Den Haag/Hoogheemraadschap 
Rijnland 
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De Jong P.H. drs. VZ De Bilt 

Dekker M. 
 

Anders Stedebroeck 

de Vaan KBM drs. Anders Naarden 

de Vries C.A. ir. VZ 
Waterschap De Stichtse Rijnlanden 
HDSR 

Eiselin W. 
 

Anders Noordwijkerhout 

Habets P.E.H. drs. VZ Zwijndrecht 

Hofstra P. 
drs. RO 
CIA Dir. Rotterdam/Lansingerland/Barendrecht 

Kerseboom J.S. drs. VZ Dordrecht/Alblasserdam 

Lemmens E.J.M. drs. VZ Brunssum/Landgraaf 

Molenaar G. dr. VZ Stichtse Vecht 

Mul R.B.M. drs.MPA Ere-VZ NBA 

Nijhuis G.B. mr. VZ Noordelijke Rekenkamer 

Ranner A.P. drs. VZ Delfland 

Van Eijndhoven A.P.W. drs. RA VZ Groene Hart, Waddinxveen 

van der Staaij D. drs. VZ Woerden 

van Kroonenburg J.G.P.M. drs VZ Ede 

van Ruth A.G.P. mr.drs. VZ Nijmegen 

Walraven T.J.H. RA, MA Anders Soest 
 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 
 
 
2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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3. Vaststellen van het concept verslag van de ALV van 22 november 2013 
Tekstueel wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Jeroen Kerseboom: Naar aanleiding van blz 6: In de ALV van november 2013 is gesproken 
over informatie die de NVRR rechtstreeks aan de raden zendt. Volgens hem heeft de 
NVRR toegezegd informatie voor de raden in het vervolg via de leden te sturen.  
De Rekenkamercommissie Dordrecht voelde zich daarom overvallen en was verbaasd 
over de folder voor nieuwe raadsleden. 
 
Robert Douma geeft aan dat het bestuur een brief met één folder naar de 
rekenkamer(commissie) heeft gestuurd  én het pakket met de folders naar de griffier 
heeft gestuurd als service omdat het bij rekenkamer(commissie)s die meerdere 
gemeenten bedienen niet altijd duidelijk is welk postadres te gebruiken. Aan beide 
partijen werd een aanbeveling gedaan om goed te overleggen hoe de folder zou kunnen 
worden ingezet. 
 
Caroline Loomans vult aan dat alle voorzitters vóóraf een e-mail hebben ontvangen over 
de folder en dat het geen onaangekondigde actie is geweest. Als voorbeeld noemt zij de 
Rekenkamer Rotterdam die heeft gereageerd op de vooraankondiging. Paul Hofstra 
bevestigt dit. 
 
Paul Hofstra geeft aan dat de "light" versie van het kwaliteitshandvest zo goed als gereed 
is en dat het via de NVRR zal worden verspreid. 
 
Alphons Ranner deelt mee dat er een Kring Waterschappen is opgericht.  Dit zal voor de 
communicatie naar rekenkamers toe gevolgen hebben, omdat een rekenkamer van een 
waterschap een aantal andere belangen heeft. De Kring vraagt actieve bemoeienissen 
van het bestuur. 

 
 

4. Jaarverslag 2013, inclusief financieel jaarverslag  
Leo Markensteyn vraagt of er opmerkingen zijn over de eerste drie hoofdstukken van het 
jaarverslag 2013.  Er worden geen opmerkingen gemaakt. 
Robert Douma krijgt het woord over de laatste hoofdstukken, het financieel verslag, de 
brief van de kascommissie en de reactie van het bestuur daarop.  

 
Verslag Kascommissie  
Met dank aan de Kascommissie heeft  Robert Douma een aantal wijzigingen doorgevoerd 
in de concept jaarrekening.  
Paul Hofstra geeft aan dat de Kascommissie extra kritisch is geweest en een aantal 
aanbevelingen heeft gedaan. Hij wil graag weten of de ALV zich hierin kan vinden. 
Watze de Boer vindt de aanbevelingen terecht, behalve de visie op de belaste  
kilometervergoeding.  Hij adviseert tevens de extra controle op de facturatie van de 
contributie al in 2014 te doen Zijn indruk is dat daar nog een verbeterslag kan 
plaatsvinden. 
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Robert Douma antwoordt dat het bestuur contact zoekt met VNG om goed overzicht te 
krijgen van (nieuwe) gemeentes en de adressen. Tevens is het bestuur bezig met het in 
kaart brengen van (nieuwe)gezamenlijke rekenkamers. Helaas wordt de NVRR niet 
altijd even goed geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen bij de rekenkamers. 
 
Door samenwerking met de VNG wordt voorkomen dat verschillende verenigingen 
hetzelfde werk gaan doen en dat verenigingen over dezelfde informatie beschikken 
 
De aanbeveling van de kascommissie over de kilometervergoeding wordt niet 
overgenomen door de leden en de kascommissie stemt daarmee in. 
 
Alphons Ranner vind het vreemd dat in de toelichting de enorme overschrijding op de 
begroting op de Jubileumkosten niet wordt toegelicht. Hij vraagt of er tussentijds  
sprake is geweest van een beleidswijziging. Hij wil daar graag een toelichting op. 
 
Robert Douma geeft aan dat er wel een aantal extra uitgaven zijn gedaan, maar dat er een  
reserve was opgebouwd ter gedeeltelijke dekking voor deze kosten. In de realisatie zijn 
alle kosten geboekt, de vrijval uit de reserve is bij de resultaatbestemming verantwoord. 
Hij merkt op  dat dit in de toelichting wellicht beter omschreven had kunnen worden. 
 
RD kondigt aan dat in 2015 een contributieverhoging wordt doorgevoerd. Vanaf 2007 tot 
2012 is enkel een inflatiecorrectie toegepast en in 2013 en 2014 zelfs dat niet. 
  
Leo Markensteijn vraagt of de leden het bestuur decharge verlenen voor het beleid en de 
rekening 2013. De leden stemmen daarmee in. 
 
Benoeming Kascommissie 2014 
Paul Hofstra blijft nog één jaar aan als Kascommissielid. Watze de Boer meldt zich als 
nieuw Kascommissielid voor de komende twee jaar. 
 
 
5. Voorstel tot herbenoeming Gerrit Hagelstein 
De ALV applaudiseert enthousiast op het voorstel tot herbenoeming voor de 
bestuurstermijn van vier jaar van Gerrit Hagelstein als bestuurslid van de NVRR.  Aldus 
besloten. 

 
 

6. Rondvraag 
Carel de Vries vraagt of er tijdens volgende congressen aandacht kan worden besteed aan 
rekenkamers van waterschappen door bijvoorbeeld een workshop te geven die is 
toegespitst op waterschappen. 
Het bestuur heeft dit genoteerd en zal hier aandacht aan geven in overleg met de 
congrescommissie. 
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Jeroen Kerseboom valt het op dat Twitter nog niet volop wordt gebruikt en hij vindt dat 
jammer. Er kunnen op die manier veel raadsleden worden bereikt. 
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Caroline Loomans  meldt dat het gebruik van Twitter is opgenomen in het 
communicatieplan van de NVRR.  
 
Leo Markensteyn heeft een bijzondere mededeling. 
Bij de ALV op 21 november 2014 treedt hij terug als voorzitter. Het bestuur zal een 
nieuwe kandidaat voordragen.  
Tot het doen van een voordracht voor benoeming van bestuursleden zijn bevoegd het 
bestuur, tenminste vijf NVRR leden en het college van de Algemene Rekenkamer. Leden 
kunnen tot 14 dagen voor de ALV op 21 november 2014 een kandidaat stellen. 

 
 

7. Sluiting 
Leo Markensteyn dankt voor ieders inbreng en aanwezigheid en wenst iedereen een goed 
en interessant congres toe. 


