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Verslag Algemene Ledenvergadering NVRR 
 

Datum : Vrijdag, 21 november  2014 

Ontvangst : 11.00 uur  

Aanvang :  11.30 uur 

Locatie : De Nieuwe Liefde, Amsterdam 

Aanwezig :  

 

Achternaam Titel VL Functie RKCie_naam Naam_2 naam_3 

Caten, ten drs. J.H. CP Waalwijk     

Clayden drs. RJA VZ Papendrecht     

De Boer mr. W. VZ Den Haag     

Douma R.   VZ Lelystad Heerde Hoogeland 

Dijk   S.  VZ Duiven 

Doesburg-
Rijnwaarden-
Westervoort 
(vz) Zoetermeer (lid) 

Edelmann drs. EHLM VZ Venray     

Geen, van dr. V.M.C. VZ Hilversum     

Gordijn   W.J. Anders Rotterdam     

Haan, de   E. VZ Almelo Bedum Hoogeveen 

Hoenderdos dr. ir. A.W.C. VZ 
Randstedelijke 
RK     

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

Ipenburg   E. Anders Secretariaat     

Jong, de drs. P.H. VZ Zutphen de Bilt   

Kappert   K CP Houten     

Kate, ten   H.M. VZ Assen     

Kerseboom drs. J.S. VZ Dordrecht Alblasserdam   

Lemmens drs. EJM VZ Brunssum Landgraaf Voerendaal 

Loomans   C.R. Anders Ver.manager     

Maasdijk drs. L. Anders 
Beverwijk /  
Heemstede     

Mathijssen drs. RO  S.W. Dir. Oost-Nederland     

Molenaar dr. G VZ Stichtse Vecht     

Nijhuis mr. G.B. VZ 
Noordelijke 
Rekenkamer     

Oosterveld drs. W.J. VZ BBLM Doetinchem   

Polhuis drs. MA P.L. VZ Leeuwarden     

Putten, van drs. B. VZ Haren     

Ranner drs. A.P. VZ HHR Delfland     

Ridder, de dr. J.A. VZ Amsterdam Zaanstad   

Rijn, van   N. VZ Ooststellingwerf     

Tjalma - den 
Oudsten drs. H VZ Houten     

Visser drs. A.P. Anders 
Algemene 
Rekenkamer     

Wolters mr. H. Anders 
Noordelijke 
Rekenkamer     

Zwier-Kentie drs. L.M.D. Anders BBLM Ede Woerden 
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1. Opening   
Wil Oosterveld opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij vervangt de 
voorzitter Leo Markensteyn. De ziekte ALS is bij hem vastgesteld. Hij heeft aangegeven 
het plezierig te vinden berichten van mensen te ontvangen die met hem meeleven. 
 
Bestuurslid Gerrit Hagelstein geeft vanmorgen college en is afwezig tijdens de ALV. 
 
 
2. Mededelingen van het bestuur, vaststelling agenda en vaststellen quorum 
Paul Hofstra van de Rekenkamer Rotterdam biedt het bestuur het Kwaliteitshandvest 
aan, dat is ontwikkelt door de G4. Hij benadrukt dat het een goede leidraad en 
hulpmiddel is ten behoeve van de kwaliteit van rekenkamers.  Hij vraagt het bestuur het 
handvest ter beschikking te stellen aan de leden van de NVRR. 
Wil Oosterveld bedankt hem en de andere leden van de G4 namens het bestuur en 
betrekt daarbij ook Esther Doodkorte voor de totstandkoming van het document en 
geeft aan dat het handvest aan de commissie Kwaliteitszorg zal worden gegeven ter 
inspiratie van het kwaliteitsbeleid van de NVRR. 
 
Er wordt vastgesteld dat er geen quorum is voor het nemen van besluiten of het 
vaststellen van stukken. Een nieuwe vergadering (buitengewone algemene 
ledenvergadering) wordt gepland op 10 december in Amersfoort. Deze zal vooraf aan de 
bestuursvergadering gehouden worden. 
 
3. Vaststellen van de concept verslagen van de ALV 16 mei en 3 juli (BALV) 2014. 
Beide verslagen worden zonder aanvullingen akkoord bevonden, met dank aan de 
notulist. De verslagen zullen definitief worden vastgesteld tijdens de BALV op 10 
december 2014. 
 
4. Verkiezing voorzitter NVRR 
Leo Markensteyn heeft aangekondigd zich niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe 
termijn als voorzitter. Het bestuur stelt Jan de Ridder voor als nieuwe NVRR voorzitter.  
De aanwezigen tonen hun instemming per acclamatie. De voorlopige benoeming van 
Jan de Ridder zal worden geëffectueerd tijdens de BALV op 10 december 2014. 
 
Jan de Ridder neemt het woord. Hij bedankt het bestuur en de leden voor het in hem 
gestelde vertrouwen. Zijn visie op rekenkamers behelst een aantal speerpunten. 
 

1. De rekenkamer heeft een belangrijke rol in het lokaal bestuur; 
2. Rekenkamers volgen het lokaal bestuur. Hij ziet veel in de motie Fokke, naar 

aanleiding waarvan de Minister verzoekt om samen met de NVRR en de VNG 
met een actieplan te komen om substantieel meer gemeenschappelijke 
rekenkamers te realiseren; 

3. Aandacht voor kwaliteit. Professionaliteit en creativiteit.  
Professionaliteit: wat is onze professie en aan welke normen houden wij ons? 
Rekenkamers moeten elkaar scherp houden. 
Creativiteit: onderzoeken doen die er toe doen. Hij ziet veel in samenwerking 
van rekenkamers met universiteiten en hogescholen. Benchmarking is belangrijk. 
Rekenkamers moet zich met elkaar kunnen vergelijken. 
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5. Jaarplan 2015, inclusief begroting 2015   
Dit is het tweede jaarplan dat onderdeel uitmaakt van het meerjarenplan 2014-2017.  
 
Het bestuur constateert voor 2015 een spanning in het beschikbare budget en de plannen 
en heeft een technische begroting opgesteld. Deze kan in een later stadium worden 
bijgesteld, na een gedegen discussie en voorbereiding. 
 
Paul Hofstra vindt dat het lastig is voor de leden om met deze begroting in te stemmen 
en de discussie over het gat tussen ambities en begroting op een ander moment te 
voeren. Er moet op dit tijdstip een begroting worden voorgelegd, die is afgestemd op de 
ambities van de vereniging.  
 
Watze de Boer is van mening dat het bestuur geld moet vinden voor de ambities en als 
zich onverwachte zaken voordoen daar verantwoording over afleggen. Niet moeilijker 
maken dan het is. Hij vindt dat een tussentijdse contributieverhoging niet aan de orde 
kan zijn. 
 
Jan de Ridder zegt dat voor de ambities in het meerjarenplan een forse contributie-
verhoging nodig is. Die discussie wil het bestuur later voeren, maar voor nu is de 
begroting zoals deze voorligt. Het bestuur heeft gemeend dat er genoeg ruimte is voor 
contact met de leden, maar als er geen contributieverhoging wordt doorgevoerd, moet 
het meerjarenplan worden aangepast. 
 
Paul Hofstra heeft daar begrip voor en wil de begroting vaststellen zoals deze nu 
voorligt. Ook wil hij het komende jaar de discussie voeren en de materialisering van de 
discussie laten zien bij de volgende begroting. Hij wil geen tussentijdse contributie-
verhoging. Watze de Boer is het daarmee eens. 
 
Alphons Ranner vraagt of alle posten die in het jaarplan worden genoemd, wel kunnen 
doorgaan? 
Jan de Ridder geeft aan dat als de contributie niet wordt verhoogd, een aantal plannen 
uit het jaarplan 2015 niet doorgaan. 
Paul Hofstra vult aan: als dat leidt tot een tekort. 
  
Robert Douma geeft aan dat als er in de loop van het jaar aanvulling komt op de 
beschikbare financiën, een eventueel tekort kan worden gedekt. 
 
De voorliggende begroting wordt goedgekeurd door de aanwezigen. De discussie over 
de financiën versus ambities zal snel worden gevoerd. 
 
Nysius van Rijn mist in de ambities wat de vereniging wil bereiken het komende jaar. 
Hij adviseert het bestuur meer "swung" en meer concreet te zijn.  
 
Paul Hofstra geeft aan dat de Randstedelijke Rekenkamer niet langer deelneemt aan het 
overleg van de G4+1, omdat er te weinig gemeenschappelijke vraagstukken zijn.  Met de 
benoeming van Jan de Ridder (directeur Rekenkamer Amsterdam) is er een relatie 
tussen het bestuur en de G4. Het wordt vanaf nu daarom weer Kring G4. 
(Amsterdam/Den Haag/Utrecht/Rotterdam).  
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De directeuren van Amsterdam, Rotterdam en Randstedelijke Rekenkamer zullen 
daarnaast een directeursoverleg plannen, maar dat heeft meer de vorm van een 
intervisiegroep.  
 
 
6. Rondvraag 
Steven Dijk wil het bestuur in overweging geven een  Goudvink in te stellen voor 
kleinere rekenkamers zonder personeel. Zelfs met de nieuwe opzet lijkt de Goudvink 
een wisseltrofee tussen grote rekenkamers te zijn.  
Watze de Boer wijst op de Groenling. 
 Jan de Ridder geeft aan dat de suggestie wordt meegenomen in het overleg van de 
Commissie Goudvink. 
 
Arno Visser: Als gevolg van de decentralisaties zal over een paar jaar de vraag komen of 
het heeft gewerkt en zal uit de evaluatie een totaalbeeld naar voren komen. Op dit 
moment wordt een 0-meting voorbereid. Zowel op landelijk als lokaal niveau is een 
complementair beeld nodig over 2015-2018/19. Het type gemeente, welke regio’s, 
financiële status etc. Wat is voor- of achteruit gegaan? Een 10-tal rekenkamers wordt 
benaderd mee te doen in een onderzoek. 
Peter Polhuis geeft aan dat de Friese rekenkamers hier al afspraken over hebben 
gemaakt en wil graag deelnemen aan het onderzoek. De heren nemen contact met elkaar 
op. 
 
Peter Polhuis vraagt of de NVRR lid is van een organisatie die zich bezighoudt met de 
certificering van personen werkzaam voor rekenkamers?  
Volgens Jan de Ridder bestaat een dergelijke organisatie niet. Hij vindt het wel iets om 
over na te denken en past ook in zijn gedachte van kwaliteit. Eventueel wil hij daar wel 
initiatief in nemen. 
 
Paul Hofstra wil de Algemene Rekenkamer complimenteren met de brief over de 
accountantscontrole. De aanbeveling van de commissie Depla om de 
rechtmatigheisverklaring uit de accountantscontrole te halen onderschrijft hij niet. 
 
Het bestuur zal kennis nemen van het rapport Depla. 
Arno Visser: Cie Depla heeft geadviseerd ten aanzien van BBV. Dit heeft  
vervolgdiscussies in het leven geroepen. Deze discussie zal verder worden besproken 
om tot vervolgaanbevelingen te komen. (Depla 2) Hier is nog niet over gerapporteerd. In 
de NVRR zal over het 2e rapport na verschijnen een discussie worden gevoerd. 
 
Nysius van Rijn heeft het optreden van Wil Oosterveld op NPO Radio 1 gehoord en 
complimenteert haar hier mee.  Tevens vraagt hij een nuancerend standpunt van de 
NVRR over de uitspraken die  Bernt Schneiders – burgemeester van Haarlem -  in zijn 
rol als voorzitter van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters onlangs heeft 
gedaan over de volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden. Zowel Watze de Boer 
als Ad Nijhuis geven aan dat ze vinden dat dit niet de taak van de NVRR is, hetgeen 
door de overige leden wordt onderschreven. Het bestuur zal daar geen standpunt over 
innemen. 
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Watze de Boer denkt dat de NVRR er goed aan doet een actieplan te maken met 
betrekking tot samenwerking met aanpalende organisaties. 
De voorzitter geeft aan dat een dergelijk plan dan heel snel moet worden gemaakt. 
 
Watze de Boer complimenteert Wil Oosterveld ook met haar optreden op de radio. 
 
 
7. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Jan de Ridder de vergadering. 


