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Geachte leden van de raad,

Met deze brief willen wij de Rekenkamercommissie (Rkc) introduceren aan u, de nieuwe
gemeenteraad van de gemeente Koggenland. Wij zien er zeer naar uit om in de komende
raadsperiode de samenwerking met u aan te gaan en met onze onderzoeken een bijdrage te
leveren aan uw kaderstellende en controlerende rol als raadslid.
Waarom een Rekenkamercommissie?
De Rkc ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende functie en doet onderzoek naar
de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeente. De Rkc toetst het
functioneren van het bestuur en de organisatie zodat er kan worden verbeterd. Dit doet zij
vanuit een onafhankelijke positie. U kunt meer lezen over de taak van de
Rekenkamercommissie op de site; https://www.koggenland.nl/bestuur-enorganisatie/rekenkamercommissie_43376/
Hoeveel onderzoeken doet de Rekenkamercommissie per jaar?
De Rkc voert gemiddeld een tot twee onderzoeken per jaar uit. In ons jaarverslag 2017 is
daar meer over te lezen. In 2017 hebben we het onderzoek Monitoring Jeugdzorg afgerond.
Welke onderzoek voert de rekenkamercommissie momenteel uit?
De Rkc is momenteel bezig met het uitvoeren van het onderzoek “Tarieven
afvalstoffenheffing in Westfriesland”. Dit onderzoek over de tarieven afvalstoffenheffing
wordt op verzoek van de gemeenteraden van Medemblik, Koggenland en de SED gemeenten
gezamenlijk opgepakt. Hiervan is de onderzoeksopzet eerder ter kennisgeving aan de raad
gestuurd.
Hoe worden de onderwerpen bepaald van het onderzoek?
Raadsleden, het college en ook inwoners van de gemeente kunnen de Rkc verzoeken om een
onderwerp te onderzoeken. De keuze welke onderwerpen worden opgepakt maakt de Rkc
zelf op basis van een aantal selectiecriteria die zij heeft opgesteld in haar
onderzoeksprotocol. Deze is opgenomen op de website.
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Hoe kan ik nieuwe onderzoeksonderwerpen aandragen?
Welke onderzoeken de Rkc nog kan gaan doen is opgenomen in de groslijst van de Rkc. Dit is
de verzameling van onderwerpen die de Rkc nog kan gaan doen. Deze groslijst wordt
bespreken in het najaar met de raad. Daarbij heeft de raad ook de mogelijkheid om andere
onderwerpen aan te dragen of een gericht verzoek te doen voor onderzoek. Ook staat de
Rkc open voor suggesties gedurende het jaar. Als u als raadslid suggesties heeft voor
geschikte onderzoeksonderwerpen dan horen wij dit uiteraard graag van u.
Wie zitten er in de Rekenkamercommissie?
Op dit moment, maart 2018, bestaat de Rkc uit de volgende personen:
 Henk Wokke (voorzitter sinds mei 2016)
 Gert Scholtes (lid sinds 2009)
 Peter Bakker (intern lid sinds mei 2016)
 Sjaak Vlaar (intern lid raadsperiode 2014-2018)
In 2018 verwelkomen we graag de nieuwe interne leden uit de raad.
Wilt u meer informatie?
We verwijzen hierbij naar het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018, zoals gelijktijdig met
deze informatiebrief naar de raad is gestuurd. Op de website vindt u meer informatie over
de Rkc. Ook kunt u daar publicaties, zoals eerdere rekenkameronderzoeken, downloaden.
Verder verwijzen wij u naar de informatiefolder van de NVRR1 voor raadsleden d.d. 21 maart
2018. Hierin is samengevat wat de rekenkamer voor u kan betekenen.
Hoe kunt u ons bereiken?
Rekenkamercommissie Koggenland
Postbus 21
1633 ZG Koggenland

Hoogachtend,

De Rekenkamercommissie
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