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Concept verslag Algemene Ledenvergadering NVRR 
 

Datum : Vrijdag 30 november 2018 

Ontvangst : 10.30 uur  

Aanvang :  11.00 uur 

Locatie : Mammoni, Utrecht 

Aanwezig :  

 

Achternaam Titel Voorletters Functie Rekenkamer(commissie) RK(cie)2 RK(cie)3      

Berg, van den  P.       

Biggelaar, van  T.       

Bij, van der  J. Plv. 

voorzitter 

Noordelijke Rekenkamer     

Boer, de  W.R. Voorzitter Den Haag     

Braken, van den  L. Spreker      

Breugel, van Drs. Mr. A.M.M. Voorzitter Geldrop-Mierlo     

Broer  R. Spreker      

Deursen, van  W.       

Dijk  S.       

Eikelboom  T.       

Everts  W.       

Ferlet  Jony       

Fifis Drs. R.M.R. Anders Verenigingsmanager NVRR     

Giskes Drs. F.C. Anders Algemene Rekenkamer     

Groenendijk-de 

Vos 

 T.       

Groot, de  J.       

Gruisen  M.       

Gutteling  D.       

Hemmen, van  D.       

Hoenderdos Dr.i.r.MBA A.W.C. Directeur Randstedelijke Rekenkamer     

IJssels  K.       

Janssen  K.       

Kamermans Drs. R.L. Voorzitter Wassenaar,Voorschoten, Oegstgeest, 

Leidschendam-Voorburg 

    

Langelaar  J.T. voorzitter Rijn en IJssel     

Lamers  H.       

Lange, de  J.       

Langerwerf  K.       

Leeuwen, van  S.       

Lemmens Drs. E.J.M. Voorzitter Brunssum     

Lohuis  F.  Hof van Twente     

Lunsing  J.       

Mathijssen Drs. S.W. Anders Oost-Nederland     

Mekel  M.       
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Mossevelde, van  H.       

Oostveen, van  S.       

Overbeek-Janssen  H.       

Peeters  P.       

Quapp  R.       

Ridder, de Dr. J.A. Voorzitter Metropool Amsterdam     

Schilder  N.A.C. Directeur Zuidelijke Rekenkamer     

Slooijer Drs. J. Directeur Houten     

Snoei  J.       

Spenkelink  S.       

Stadhouders  K.       

Steiner  B.       

Veldhuijzen  K. Spreker      

Vlierd, van de  I.        

Voortman  T.       

Vries, de  M.       

Weijden, van der  A.       

Wever  T.       

Zwier Drs. L.M.D. Voorzitter Ede Plv.vrz 

Woerden 

Lid 

Arnhem 

 

  

 

 
1. Opening   
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling agenda 
De voorzitter laat weten dat Jamilja van der Meulen verhinderd is.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Wet versterking decentrale rekenkamers 
De voorzitter meldt het wetsvoorstel waarin voorstellen worden gedaan om de 
gemeentewet op een aantal punten aan te passen. NVRR heeft over de punten in dit 
voorstel die betrekking hebben op rekenkamers en rekenkamerfuncties uitgebreid 
gereageerd. Op de website is de reactie van NVRR te lezen. 

Er is een debat ontstaan waarin leden zich hebben gemengd. In dit debat worden  
verschillende opvattingen naar voren gebracht; dat is goed in een vereniging. 

Het bestuur heeft een mening over het wetsvoorstel geformuleerd. In een 
consultatieronde hebben wij ook andere punten gemeld. Aangezien de wet toch wordt 
aangepast, hebben wij deze punten meteen meegegeven. Het bestuur heeft begrepen dat 
serieus wordt omgegaan met deze punten.    

Er wordt een rondetafel discussie georganiseerd door MZK en NVRR zal dit in de gaten 
houden. Het is zeer belangrijk om als NVRR aan te schuiven bij deze rondetafel 
discussie. 
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Vanuit de zaal wordt geïnformeerd naar de resultaten van de bezoeken aan slecht 
functionerende rekenkamer(commissies).  

De voorzitter meldt dat het onderzoek momenteel halverwege is. Eind maart 2019 zal 
een rapport worden gepubliceerd.  
 
Vanuit de zaal wordt gevraagd in het onderzoek niet te spreken over slecht 
functionerende rekenkamer(commissies) en dit eenduidig te communiceren.  

Doe mee-onderzoek 2019 
De voorzitter memoreert dat al jaren wordt geprobeerd om als rekenkamer(commissie)s  
in Nederland iets te doen met dit onderzoek. Er is helaas sprake van een gering 
deelname. De deelnemers zijn echter wel enthousiast. In 2019 wordt het onderzoek nog 
een keer gehouden. Het onderzoek is kleinschalig van opzet en heeft als thema “mensen 
met een lichamelijke beperking”.  

De voorzitter roept de aanwezigen op gebruik te maken van de bevoegdheid om 
informatie op te vragen en de gemeente te vragen naar de toegankelijkheid van 
gebouwen. Overwogen wordt om volgend jaar een analysewerker aan te trekken voor 
rekenkamer(commissies)s dit deze informatie niet zelf kunnen opvragen. 

De voorzitter spreekt de hoop uit dat veel rekenkamer(commissies) mee zullen doen aan 
het onderzoek, zodat naar buiten uitgedragen kan worden hoe de situatie in Nederland 
op het gebied van toegankelijkheid is.  

Vanuit de zaal wordt gevraagd of er voldoende informatie is over dit onderzoek om op 
te nemen in planning voor 2019. 

De voorzitter antwoordt dat er op de website al informatie is opgenomen. Half 
december zal aanvullende informatie op de website worden geplaatst.  

Vanuit de zaal wordt gevraagd of ook digitale toegankelijkheid wordt meegenomen in 
dit onderzoek.   

De voorzitter merkt op dat ……. ?????? 

Voortgang subsidieprojecten 
De verschillende subsidieprojecten zullen bij agendapunt 4. worden besproken. 

 
3. Vaststellen concept verslag van de ALV van 25 mei 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist. 

Vanuit de zaal wordt gevraagd aan het eind van het verslag een actiepuntenlijst op te 
nemen, zodat de status van acties duidelijk is. 

De voorzitter merkt op dat in de bestuursvergadering voorafgaand aan een ALV de 
agenda en de actielijst van de ALV worden besproken.  
Afgesproken wordt dat een actiepuntenlijst aan het verslag van de ALV zal worden 
toegevoegd. Actie: secretariaat  

Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom personen die niet werkzaam zijn bij een 
rekenkamer(commissie) maar wel belangstelling hebben voor rekenkamerwerk niet deel 
kunnen nemen aan de Oriëntatiecursus.  
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De voorzitter merkt op dat dit voor zover hem bekend, geen actief beleid is maar hij zal 
dit navragen. Actie: Jan 
 

4. Verenigingsjaar 2019 

Netwerkondersteuner 
De voorzitter merkt op dat een van de subsidieprojecten is dat de NVRR actiever wil zijn 
met het netwerken in de vereniging en dit ook wil uitbreiden. Met subsidie van BZK is 
Marlies de Vries aangesteld als netwerkondersteuner. 

Marlies stelt zich ter vergadering kort voor. 

Jaarplan en begroting 
De voorzitter informeert of er vragen zijn naar aanleiding van het jaarplan. 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de prognose van de contributie dezelfde is als de 
voorgaande jaren, terwijl het aantal gemeenten nu zal veranderen door herindeling. 
Gevraagd wordt hoe het bestuur met de vermindering van het aantal leden omgaat. 

De voorzitter geeft aan dat in de begroting wordt uitgegaan van ongeveer hetzelfde 
aantal leden. RKs die geen lid zijn, zijn vaak kleinere RKs, die in het verleden ook niet zo 
actief waren. Het bestuur gaat ervan uit dat het effect van de gemeentelijke 
herindelingen wel mee zal vallen. 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat een account wordt ingeschakeld. Gevraagd wordt 
waar de kosten voor de accountant in de begroting zijn opgenomen. 

De voorzitter geeft aan dat deze kosten zijn opgenomen in de algemene 
verenigingskosten. 

Vanuit de zaal wordt gemeld dat de bedragen in de begroting enorm afwijken van de 
prognose 2018. De ambitie was om af te slanken en het is vreemd dat dat ondanks het 
ontbreken van bedragen toch uitgekomen wordt op een bedrag van 146.400,-. 

De voorzitter geeft aan dat eventuele subsidiebedragen niet in de begroting zijn 
opgenomen. 

Vanuit de zaal wordt gevraagd naar de overgangskosten inzake het overgaan naar een 
ander verenigingsbureau. 

De voorzitter merkt op dat deze al zijn opgenomen in de algemene verenigingskosten. 
Het is zeker niet zo dat we met MOS geen professionele ondersteuning hebben gehad. 
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om MOS te bedanken voor de 
jarenlange samenwerking en ondersteuning.  

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat 100.000,- wordt uitgegeven van de subsidiegelden. 
Waar wordt het restant van Euro 143.000,- aan uitgegeven? 
De voorzitter antwoordt dat niet het hele budget wordt uitgegeven, wellicht zal nog een 
deel van de ontvangen subsidiegelden aan BZK worden  terug gestort. Uiteraard zal met 
BZK weer worden overlegd over de subsidieaanvragen voor 2019 voor o.a. serious 
game, opleidingen, etc.  

Vanuit de zaal  wordt gepleit voor kwalitatieve ondersteuning voor het bestuur zoals 
bijvoorbeeld een verenigingsmanager. Het wordt tijd voor inhoudelijke ondersteuning 
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van het bestuur. Voorgesteld wordt na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor 
ondersteuning, wat de kosten hiervoor zijn en of hier subsidie voor aangevraagd kan 
worden.  

De voorzitter merkt op dat  dit wat ingewikkelde kanten heeft.  De afspraken met het 
nieuwe bureau geeft gelegenheid om dit verder uit te zoeken.  

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat door opmerkingen als “dat zoeken wij uit” de kans 
groot is dat punten in de vrijblijvendheid blijven hangen. Een professionele secretaris 
kan de NVRR zeker goed van dienst zijn. RKs moeten zich duidelijk profileren, anders 
gaan we dit verliezen. 

De voorzitter zegt dat de financiële ruimte voor het aanstellen van een secretaris 
aanwezig is. NVRR wil dit doen maar de manier waarop is nog niet duidelijk.  

Vaststellen contributie 2019 

De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de voorgestelde contributies voor 2019, 
zoals opgenomen in het jaarplan/begroting 2019.  
 
Her)benoeming bestuursleden 
 
Herbenoeming Jan de Ridder 
Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen. Daaruit concludeert de voorzitter dat zijn 
benoeming wordt gesteund door de aanwezigen.  
Jan de Ridder wordt unaniem herkozen door de aanwezigen.  
 
Benoeming Suzan Mathijssen 
De voorzitter vraagt Suzan zich kort voor te stellen, waarna hij informeert of de 
aanwezigen instemmen met de benoeming van Suzan Mathijssen. 
Suzan Mathijssen wordt unaniem gekozen als bestuurslid. 
 
Benoeming Jan Lunsing 
De voorzitter vraagt Jan zich kort voor te stellen, waarna hij informeert of de 
aanwezigen instemmen met de benoeming van Jan Lunsing.  
Jan Lunsing wordt unaniem gekozen als bestuurslid. 
 
5. Rondvraag 
Vanuit de zaal wordt geïnformeerd naar sluimerende RKs.  
De voorzitter geeft aan dat er enkele gemeenten zijn zonder RK, of waar erg weinig 
gebeurd. Ook RKs met weinig budget vallen onder deze noemer. Er zijn ook 
voorbeelden van RKs waarbij de afstand tot de Raad heel groot is. In de werkgroep is dit 
onderwerp al uitvoerig besproken. In het rapport zal het punt afstand tot de Raad 
worden aangemerkt als erg belangrijk. De inrichting van een RKs is niet 
doorslaggevend, bij elke inrichtingsvorm zijn er problemen. De grote valkuil is de 
genoemde afstand tot de Raad. 

Michiel Herweijer heeft de noordelijke RKs in beeld gebracht. Er zijn twee gemeenten 
zonder een RK, maar geen sluimerende RKs. Michiel heeft zijn best gedaan om hier 
voortgang in te krijgen maar helaas is dit niet gelukt. Wanneer dit de toon zet voor de 
rest van Nederland dan zijn er dus veel gemeenten waar wat aan gedaan moet worden. 
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Vanuit de zaal wordt gevraagd of het zinvol is een brief naar de diverse provinciale 
besturen te sturen met de melding dat in hun provincie gemeenten zijn die geen 
rekenkamer of rekenkamercommissie hebben.  
De voorzitter antwoordt dat de NVRR niet de intentie heeft om zich hierin te mengen.  
De gemeente is geen toezichthouder op deze wet. De werkgroep is op verzoek van de 
minister in het leven geroepen. Eerder verzonden brieven hebben in het verleden niet 
altijd gewerkt.  

Vanuit de zaal wordt gevraagd wat de toegevoegde waarde is van NVRR bij de 
ondersteuning van leden.  
De voorzitter zegt dat dit een belangrijk punt is. NVRR noemt b.v. kennisdeling als 
toegevoegde waarde maar er moet ook aandacht worden besteed aan het met elkaar in 
contact brengen van leden, het wijzen op bronnen van informatie zoals b.v. de website. 
Het moet binnen de vereniging duidelijk zijn welke informatie aanwezig is en waar deze 
te vinden is. .  

Er zijn instrumenten aanwezig om RK’s en RKc’s met elkaar in contact te brengen zoals 
het Rekenkamerkompas. In 2019 zal dit project verder worden uitgerold, zodat alle 
leden hiermee aan de slag kunnen. 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de laatste jaren bij de gemeenten in het algemeen 
veel dor hout aanwezig is en anderzijds dat gemeenten zich bijna niet realiseren wat van 
hen wordt verwacht op grond van de wettelijke bepalingen. De wet is volstrekt duidelijk 
over de rol van de rekenkamer. Voorgesteld wordt een oproep te doen aan de leden om 
goed na te denken over de rekenkamerfunctie. 

De voorzitter stelt voor om in één van de mini congressen in 2019 dit onderwerp als 
discussiestuk te behandelen. 
Conform het voorstel wort besloten. Actie: secretariaat 

De voorzitter merkt op dat in bepaalde delen van Nederland zeker nog gemeenten zijn 
met niet goed of helemaal niet functionerende RKs. Er kunnen allerlei redenen zijn 
waarom RKs niet functioneren,  

7. sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun deelname aan de vergadering en sluit 
vergadering om 12.00 uur. 
 


