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 Waterschapswetwet 2009 vertoont vacuüm voor wat betreft rekenkamerfunctie  

 (i.t.t. Provincie- en gemeentewet) 

Achtergrond vacuüm 

 Gemengde samenstelling algemeen bestuur: politieke partijen en geborgde zetels; 

 Intrede politieke partijen in bestuur waterschappen in 2009; 

 DB  combinatie van  parttimers en professionele (fulltime) dijkgraaf  ; 

 Monistisch systeem; 

 Organisatie van waterbeheer en -beleid vooral top-down (Rijk en UvW); 

 Ondanks stijgende waterschapsheffingen weinig publieke belangstelling voor 
activiteiten waterschappen en doelmatigheid van aanwending middelen; 

 Waterschappen hanteren “groeimodel” met betrekking tot rekenkamerfunctie.   
 

UvW wel vóór instelling rekenkamercommissies, maar het is aan waterschappen om te 
beslissen.  
           
Veel gaat goed, maar we zijn er nog niet 
 
“State of the art” bij keuze voor diversiteit / vrijwilligheid en groeimodel 
 
Resultaat: 

 mix van rekenkamercommissies (12), rekeningcommissies (3), audit  commissies (4)                       
en 4 waterschappen zonder rekenkamerfunctie.  

 uiteenlopende taken, bevoegdheden en samenstellingen  

 struggle afgelopen jaren, 2 rekenkamercommissies gesneuveld (slechte communicatie 
met DB en verkeerde samenstelling, verdeling taken en bevoegdheden, spanning 
met dagelijks bestuur en organisatie)   

 
Aangevoerde overwegingen tegen RKC:   

 Onnodig, al accountant en/of al DB (ex art 109a) onderzoeken naar rechtmatigheid, 
doeltreffendheid en doelmatigheid; 

 Te grote onnodige belasting van organisatie; 

 Uitstel tot rekenkamerfunctie op schaal van meerdere waterschappengroting tot 
stand komt; 

 Te hoge kosten.  
 
Ergo, geen prioriteit (en eigenlijk vrees voor afleggen van verantwoording / negatieve 
publiciteit, terwijl waterschappen hun werkzaamheden voor vrijwel 100%  bekostigen uit 
zelfstandige heffing van belastingen (vergelijk gemeenten en provincies, waar 
rekenkamerfunctie wel in de wet verankerd is  

 



 
 
Gevolgen voor rekenkamerfuncties:   

 Veel discussies met DB’s en ambtelijke organisaties nodig 

 Streven naar goede toekomstgerichte rapporten met aandacht voor 
onderzoekstechnieken en zorgvuldige communicatie (hoor en wederhoor etc) en 
laten landen van rapporten. 

 Veel tussentijdse evaluaties van RKC functies  (circa 7 vooral intern, maar soms 
extern op verzoek van DB/Dijkgraaf) 

 
Waterkring opgericht met als doelstellingen: versterking rekenkamerfunctie bij 
waterschappen 
 

 Publiciteit Waterkring Kwaliteitsslag via: 
o Uitwisseling kennis en ervaring en bevordering kansen op samenwerking RKC’s 
o Overzicht van afgelopen jaren door RKC’s uitgevoerde onderzoeken 

info inzake resultaten, tegen licht houden onderzoeksaanpak en 
onderzoeksbureaus (Sinds 2008 ca 70 rapporten, waarvan 12 in 2014) 

 Jaarlijkse conferentie over thema’s  
 
Waterschappen, gemeenten en provincies komen elkaar tegen bij verbonden partijen zoals: 
inning en heffing waterschapsbelasting, laboratoria, afvalwaterketen,  slib verwerking HVC, 
energiefabriek, ruimtelijke PPS constructies, Investeringen in KRW projecten, investeringen in 
stedelijk water.  
 


