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Inleiding 
Jaarlijks brengt de rekenkamercommissie vóór 1 april verslag uit aan de raad over het voorgaande 
jaar. In dit verslag rapporteert de commissie over haar werkzaamheden, de stand van zaken 
onderzoeken en de besteding van het budget. In het kader van de Wet versterking decentrale 
rekenkamers1 wordt de rekenkamercommissie Ridderkerk in december 2022 vervangen worden 
door een rekenkamer. De rekenkamercommissie heeft daarom besloten het jaarverslag 2022 in 
december van dit jaar aan te bieden en daarmee haar werkzaamheden af te ronden. 
 
Begin 2022 bestond de rekenkamercommissie uit de volgende personen:  

• De heer J.J. Démoed, voorzitter; 

• De heer W. de Lange; 

• De heer P.J.M. van der Valk. 
De rekenkamercommissie is ondersteund door secretaris mevrouw C. Garama. 
 
De rekenkamercommissie heeft in 2022 het onderzoek naar resultaatgerichte jeugdhulp in de 
gemeente Ridderkerk afgerond (hoofdstuk 1). De commissie heeft het DoeMee onderzoek naar 
meldingen in de openbare ruimte (hoofdstuk 2) aangehouden en deelgenomen aan het DoeMee 
onderzoek Participatie en omgevingswet (hoofdstuk 3). Daarnaast is zij gestart met een onderzoek 
naar de doorwerking van de rekenkamerrapporten in Ridderkerk (hoofdstuk 4).  
In hoofdstuk 5 staan de activiteiten van de rekenkamercommissie in 2022 beschreven en in 
hoofdstuk 6 wordt verantwoording afgelegd over de gedane uitgaven in 2022.  
 
 
 
  

 
1 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35298_wet_versterking_decentrale 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35298_wet_versterking_decentrale
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Hoofdstuk 1 Onderzoek Jeugdhulp 
Effectiviteit van de resultaatgerichte jeugdhulp in Ridderkerk 2018-2020.2 
 
In 2015 decentraliseerde het Rijk de verantwoordelijkheid voor beleid en inkoop van alle 
jeugdhulp naar gemeenten. Eind 2017 is de transitie ingezet van product-gerichte naar 
resultaatgerichte jeugdhulp. Het onderzoek moet de vraag beantwoorden of de gemeenteraad in 
de jaren van de onderzoeksperiode (2018 tot en met 2020) effectief uitvoering heeft gegeven aan 
de wettelijke taak om voldoende en passende jeugdhulp te bieden. In hoeverre is de 
resultaatgerichte aanpak met drie resultaatsgebieden ( ondersteuning, behandeling en 
begeleiding ouders) adequaat en op welke wijze wordt aan de gemeenteraad gerapporteerd over 
uitvoering van de beleidsdoelen? Het onderzoek is gestart in het tweede kwartaal en afgerond in 
het vierde kwartaal van 2021. 
 

1.1 Rapport 

De centrale vraag van dit onderzoek is: 

De rekenkamercommissie heeft de opdracht voor de uitvoering van dit onderzoek gegund aan 
Berenschot. 
 
Het ambtelijk wederhoor heeft plaatsgevonden in de periode juli tot oktober. Er is naar aanleiding 
van de nota van bevindingen nog veel informatie uitgewisseld. Het rapport is daarop aangepast. 
Raadsleden hebben deelgenomen aan een werksessie met Berenschot. In het rapport is tekst 
opgenomen naar aanleiding van die werksessie. Dat stuk tekst is aan de betreffende 
(burger)raadsleden voorgelegd met de vraag of de tekst naar hun mening feitelijke onjuistheden 
bevat. Dat bleek niet het geval.  
Half oktober is het rapport, voorzien van de bestuurlijke nota met conclusies en aanbevelingen, 
aan het college aangeboden voor bestuurlijk wederhoor. De rekenkamercommissie heeft de 
bestuurlijke reactie van het college eind november ontvangen en integraal in het rapport 
opgenomen. Vervolgens heeft de commissie een nawoord opgesteld en het Rapport " Effectiviteit 
van de resultaatgerichte jeugdhulp in Ridderkerk 2018-2020" in januari 2022 aangeboden aan de 
raad. 
 

1.2 Resultaat 

Het rapport is besproken in de vergadering van de commissie Samen Leven van 9 februari en 
vervolgens in de raadsvergadering van 7 maart 2022, met als geadviseerd besluit: 
1. Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie “Resultaatgerichte Jeugdhulp 

Ridderkerk 2018-2020”.  
2. De aanbevelingen al dan niet over te nemen en daaraan uitvoering te geven zoals weergegeven 

in de bijlage Overzicht Aanbevelingen rekenkamercommissie Resultaatgerichte Jeugdhulp 2018-
2020. 

 
2 https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Rekenkamercommissie/RKC-rapport-Resultaatgerichte-jeugdhulp-in-
Ridderkerk-2018-2020.pdf  

“Hoe heeft de gemeente Ridderkerk vorm gegeven aan de wettelijke taak om de best passende 
jeugdhulp te bieden en ondersteuning waar nodig, sinds de transitie van productgerichte naar 
resultaatgerichte jeugdhulp?” 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Rekenkamercommissie/RKC-rapport-Resultaatgerichte-jeugdhulp-in-Ridderkerk-2018-2020.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Rekenkamercommissie/RKC-rapport-Resultaatgerichte-jeugdhulp-in-Ridderkerk-2018-2020.pdf
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De argumenten voor deze werkwijze waren: 

• De rapporten van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende taak van de raad. 
De rekenkamercommissie is ingesteld door de raad. De rekenkamer onderzoekt de 
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur 
gevoerde bestuur. De rapporten bieden inzicht in dit gevoerde bestuur. De 
rekenkamercommissie rapporteert aan de raad. 

• De raad neemt een besluit ten aanzien van het overnemen van de aanbevelingen.  
De aanbevelingen zijn gedaan naar aanleiding van het onderzoek over de periode 2018-2020. 
Inmiddels is als beleidskader voor o.a. de jeugdhulp een nieuw beleidskader door de raad 
vastgesteld, het Integraal Beleid Sociaal Domein. De aanbevelingen zijn in het licht van deze 
gemaakte afspraken bekeken en voorzien van een advies.  

• Vanwege het grote aantal aanbevelingen en de wenselijke leesbaarheid is het advies over de 
aanbevelingen opgenomen in een tabel. 
In de voorgestelde besluiten wordt een aantal maal verwezen naar de bijeenkomst op 9 juni 
2022. De interactieve bijeenkomst over het sociaal domein is aangekondigd in de 
raadsinformatiebrief Uitvoering Nota Integraal Beleid Sociaal Domein van 17 december 2021. 
De interactieve bijeenkomst gaat over outcome-gericht werken aan de hand van het 
Kwaliteitskompas en de beleidsmonitor Sociaal Domein. Voor de aanbevelingen met betrekking 
tot doelstellingen en indicatoren wordt (de nieuwe raad) geadviseerd deze te betrekken bij 
deze bijeenkomst. Met name ten aanzien van de jeugdhulp. Het college wordt verzocht bij de 
aanbieding van de monitor al aandacht te geven aan de betreffende aanbevelingen. 

 
Na discussie en een stemverklaring van Burger op 1 is het voorstel met algemene stemmen 

aangenomen. 

  

https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/bijlage/Overzicht-aanbevelingen-rekenkamercommissie-Resultaatgerichte-Jeugdhulp-2018-2020-1.pdf
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Hoofdstuk 2 Onderzoek Meldingen openbare ruimte 
Met enige regelmaat faciliteert de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies (NVRR) ‘DoeMee-onderzoeken’ (zie § 5.6). In 2020 heeft 
onderzoeksbureau PBLQ een DoeMee-onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van ‘meldingen 
openbare ruimte’. De rekenkamercommissie Ridderkerk heeft hieraan deelgenomen. De centrale 
vraagstelling was: 
“Op welke wijze geven lagere overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling 
van Meldingen Openbare Ruimte, tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt 
hierover gerapporteerd aan de raad?” 
 
Het eindproduct is een soort ‘feitenoverzicht’ dat bestaat uit een algemene beleidsscan waarin 
beleid en resultaten van gemeenten worden vergeleken, een rapportage waarin de specifieke 
resultaten van Ridderkerk worden vergeleken met de benchmark en een overzicht hoe de 
prestaties van Ridderkerk zich verhouden tot het ontwikkelde normenkader. Deze rapportage is in 
december 2020 opgeleverd. Het is geen afgerond rapport, de rekenkamercommissie zal de 
rapportage verder uitwerken en uitbreiden met eigen interviews en dataverzameling.  
 
In het tweede kwartaal van 2021 heeft de rekenkamercommissie de feitenrapportage van PBLQ 
bestudeerd en gesproken met de ambtelijke organisatie. Voor de meldingen in de openbare 
ruimte is een nieuw (registratie) systeem in gebruik genomen. Door het vervolg van het onderzoek 
naar de meldingen door te schuiven kan het jaar 2021 meegenomen worden in de evaluatie. 
Vanwege de volle onderzoeksagenda en de personele bezetting van de rekenkamercommissie 
medio 2022 is het onderzoek doorgeschoven naar 2023. 
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Hoofdstuk 3 Onderzoek Participatie en Omgevingswet 
Het samenspel tussen gemeenten en inwoners is in beweging. Met de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet wordt het betrekken van inwoners bij een project of initiatief in de leefomgeving 
verplicht. Ook biedt de Omgevingswet meer ruimte voor inwonersinitiatieven. Hoe gemeenten de 
nieuwe samenwerking met inwoners vorm moeten geven, is aan de gemeenten zelf . 
De rekenkamercommissie van Ridderkerk wilde graag weten hoe het beleid en de uitvoering van 
participatie in de gemeente verloopt en in hoeverre de gemeente is toegerust op de naderende 
invoering van de Omgevingswet. Necker van Naem en haar zusterorganisatie Citisens trokken 
samen op in de uitvoering van dit onderzoek. 
 
Doelstelling en vraagstelling 
Dit is een evaluerend en toekomstgericht onderzoek. Enerzijds brengt dit onderzoek in kaart wat 
de huidige ervaringen van de gemeente zijn op het gebied van participatie en welke rol de 
gemeenteraad speelt in participatietrajecten. Anderzijds is het onderzoek gericht op het 
onderzoeken van de mate waarin de huidige aanpak aansluit bij de uitgangspunten van de 
Omgevingswet en worden er handvatten aangedragen voor de verdere vormgeving van 
participatie richting de invoering van de Omgevingswet.  
 
De centrale vraag luidt als volgt: 

Op welke manier geeft de gemeente uitvoering aan burgerparticipatie en welke lessen zijn te 
trekken voor de toekomst, met het oog op de invoering van de Omgevingswet? 

 
Het onderzoek is gestart in januari 2022. Er zijn documentanalyses uitgevoerd en gesprekken 
gevoerd. Het concept rapport met bevindingen is aangeboden voor ambtelijk wederhoor. In 
december 2022 is de ambtelijke reactie verwerkt en zijn de conclusies en aanbevelingen 
geformuleerd. Vervolgens wordt het rapport aangeboden voor bestuurlijk wederhoor en in het 
eerste kwartaal van 2023 gepubliceerd. 
. 
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Hoofdstuk 4 Op weg naar een sterke informatiepositie van de raad  

Onderzoek naar de doorwerking van rekenkameronderzoek en naar opties om de 
informatiepositie van de gemeenteraad te versterken. 
Na een volledige periode van zes jaar en herbenoeming in november 2021 vond de 
rekenkamercommissie het een goed moment om de effecten van de rapporten uit de periode 
2016-2021 te laten onderzoeken. Daarbij heeft Rekenkamercommissie Ridderkerk zichzelf de 
vraag gesteld: “Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?” In hoeverre leiden de 
onderzoeken tot (de beoogde) verbeteringen? Hoe is opvolging en bewaking van de 
raadsbesluiten binnen de ambtelijke organisatie geborgd en welke lessen zijn te trekken voor het 
realiseren van doorwerking van rekenkameronderzoek? De commissie wil in een kort 
‘doorwerkingsonderzoek’ inzicht verwerven in de mate waarin de rekenkamercommissie bijdraagt 
aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad en op welke punten die bijdrage 
is te versterken. 
Het onderzoek is uitgevoerd door Blaauwberg, in samenwerking met I&O Research, via twee 
routes: 

• een ‘quickscan’ op de doorwerking van de negen rekenkamerrapporten gepubliceerd tussen 
2016 en 2023 

• een algemene reflectie op de informatiepositie van de gemeenteraad en de bijdrage van de 
rekenkamercommissie aan die positie. 

 
De uitvoering van het onderzoek is gestart in februari 2022 en afgerond in december 2022. Het 
rapport zal in het eerste kwartaal van 2023 aangeboden worden aan de raad. 

  



 

Rekenkamercommissie Ridderkerk 9 Jaarverslag 2022 

Hoofdstuk 5 De rekenkamercommissie  

5.1 Wet versterking decentrale rekenkamers 

Met ingang van 1 januari 2023 treedt voor gemeenten en provincies de wet versterking decentrale 
rekenkamers in werking. Deze wet is op 31 mei jl. met een ruime meerderheid in de Tweede 
Kamer aangenomen en op 27 september jl. door de Eerste Kamer als hamerstuk aanvaard. Deze 
wet heeft tot doel het creëren van een sluitend, wettelijk stelsel voor gedegen, onafhankelijk 
rekenkameronderzoek, ter ondersteuning van de controlerende rol van raden, staten en algemene 
besturen van waterschappen. Het is van groot belang dat bij alle decentrale overheden gedegen, 
onafhankelijk rekenkameronderzoek plaatsvindt naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Voor de onafhankelijke rekenkamer gelden alle 
wettelijke waarborgen voor een sterke en onafhankelijke positie. De belangrijkste wijziging voor 
de gemeente Ridderkerk betreft het afschaffen van de rekenkamercomissie en het instellen van 
een rekenkamer.  
In de gemeenteraadsvergadering van 24 november 2022 is de Rekenkamer Ridderkerk ingesteld. 
De Verordening op de Rekenkamer Ridderkerk 2022 3is vastgesteld. Deze verordening treedt in 
werking met ingang van donderdag 15 december 2022. Op het moment van inwerkingtreding is 
ingetrokken de Verordening op de Rekenkamercommissie Ridderkerk 2015, vastgesteld op 23 april 
2015. 
 

5.2 Samenstelling rekenkamercommissie 

De leden van de rekenkamercommissie zijn op 25 november 2021 herbenoemd: 

• de heer P.J.M. van der Valk tot 11 december 2023 

• de heer drs. W. de Lange tot 11 december 2025 

• de heer drs. J.J. Démoed tot 11 december 2027.  
 
Per 16 augustus 2022 is de heer van der Valk in dienst getreden bij de gemeente Barendrecht als 
plaatsvervangend griffier en raadsadviseur. Krachtens artikel 7, tweede lid, onder c, van de 
Verordening Rekenkamercommissie Ridderkerk 2015, eindigt het lidmaatschap van de 
rekenkamercommissie bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het 
lidmaatschap van de rekenkamercommissie. In artikel 5, tweede lid, is o.a. vermeid dat 
ambtenaren aangesteld door het bestuur van de gemeente Barendrecht geen lid kunnen zijn van 
de rekenkamercommissie. Dat betekent dat het lidmaatschap van de rekenkamercommissie van 
de heer van der Valk per 16 augustus 2022 van rechtswege is beëindigd. 
 
In de raadsvergadering van 24 november 2022 zijn de heer J.J. Démoed en de heer W. de Lange 
benoemd tot lid van de Rekenkamer Ridderkerk, voor de wettelijke termijn van 6 jaar, met de heer 
J.J. Démoed als voorzitter. Gelet op hun huidige benoemingsperiode hebben de heren Démoed en 
De Lange laten weten dat zij hun ontslag zullen indienen per respectievelijk 11 december 2027 en 
11 december 2025. Beide heren zullen op grond van het bepaalde in artikel 81g Gemeentewet in 
de raadsvergadering van 15 december de eed of de verklaring en belofte afleggen. 
In diezelfde vergadering is een selectiecommissie ingesteld, bestaande uit twee raadsleden en de 
voorzitter van de rekenkamer, bijgestaan door de (plaatsvervangend) griffier. Die commissie zal de 
sollicitatiegesprekken voeren en de raad een voordracht doen voor de benoeming van een nieuw 
lid.   

 
3 https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Vastgestelde-Verordening-Rekenkamer-Ridderkerk-2022.pdf  

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/raad.ridderkerk.nl/Documenten/Vastgestelde-Verordening-Rekenkamer-Ridderkerk-2022.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Vastgestelde-Verordening-Rekenkamer-Ridderkerk-2022.pdf
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5.3 Overleg met de raad, fractievoorzitters en griffier 

Door bovenstaande ontwikkelingen heeft het jaarlijkse gesprek met de fractievoorzitters in 2022 
niet plaatsgevonden. De rekenkamercommissie heeft in overleg met de griffier besloten het 
gesprek begin 2023 te voeren, als nieuwe rekenkamer, met (zicht op) personele aanvulling tot drie 
leden. De voorzitter en secretaris hebben regelmatig gesprekken gevoerd met de griffiers. 
 
Op 24 mei heeft de rekenkamercommissie zich, binnen het introductieprogramma voor de nieuwe 
raad, gepresenteerd aan de leden van de raad. Aan de hand van een infographic heeft de 
commissie besproken wat zij doet: 

 

In de presentatie was aandacht voor de onderzoeken kaderstellende en controlerende rol, met de 
belangrijkste conclusies en daarna de lopende onderzoeken. Tot slot heeft de commissie de 
verwachtingen van de raad gepolst met een aantal vragen/stellingen. Enkele opmerkingen: 
• De volksvertegenwoordigende rol is nog niet onderzocht 
• Kijk bij het onderzoek Meldingen Openbare Ruimte ook naar social media 
 

Raadswerk wordt steeds belangrijker, gaat over steeds meer geld en is meer en meer verbonden met 
verschillende andere partijen in de stad. Dat kan allerlei vragen oproepen. Voor veel vragen kunt u 
terecht bij college en ambtenaren. Soms is een onafhankelijke blik nodig. De Rekenkamercommissie 
Ridderkerk kan onderzoek doen op verzoek van de raad of raadsfracties, maar beslist zelf wat zij 
onderzoekt. 
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• Op de vraag wat de rekenkamercommissie moet zijn/doen: 
- Rapporten opleveren waar je echt mee aan de slag kan 
- Het mag best scherper 
- Het helpt als je gefundeerd een keuze kunt maken: “Als je A kiest dan….en als je B 

kiest dan….” 
• Om de rekenkamercommissie succesvol te maken gaan raadsleden: 

- (een lijstje van) onderwerpen aandragen bij het jaarlijkse gesprek met de 
commissie 

- Feedback geven. 
De rekenkamercommissie heeft deze opmerkingen ingebracht bij het Doorwerkingsonderzoek (zie 
hoofdstuk 4. Er wordt daarbij niet alleen gekeken worden naar doorwerking, maar ook naar de 
(mogelijke) rol van de rekenkamercommissie en verdieping van de relatie met de raad.  
 

5.4 Auditcommissie 

Volgens de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 vindt jaarlijks in september 
in de auditcommissie afstemming plaats met de gemeente Ridderkerk en de BAR-organisatie over 
voorgenomen onderzoeken. Met ingang van 2019 meldt de rekenkamercommissie de 
auditcommissie per brief welke onderwerpen in het volgende jaar door de rekenkamercommissie 
onderzocht kunnen gaan worden. Afstemming met de gemeente Ridderkerk en de BAR-
organisatie over mogelijkheden en planning vindt op andere momenten in het jaar plaats. Indien 
de brief daar aanleiding toe geeft kan de voorzitter aanwezig zijn bij de vergadering van de 
auditcommissie.  
 
In een brief d.d. 22 juli 2022 heeft de rekenkamercommissie aan de griffier laten weten dat de 
onderwerpkeuze voor 2023 dit jaar door twee zaken wordt beïnvloed: 

• de rekenkamercommissie heeft constructieve gesprekken gevoerd met alle fracties in het kader 
van het rekenkameronderzoek Doorwerking. De commissie wil de resultaten van het 
doorwerkingsonderzoek meenemen in het gesprek met de fractievoorzitters;  

• de rekenkamercommissie hoopt dat de werving van een nieuw lid zo spoedig mogelijk kan 
starten. Totdat in de vacature is voorzien zullen de twee leden van de commissie de lopende 
onderzoeken begeleiden en afronden. De keuze voor een nieuw onderzoek zal met de voltallige 
rekenkamercommissie gemaakt worden. 

De rekenkamercommissie wil het tweede deel van het onderzoek naar de Meldingen Openbare 
Ruimte uitvoeren en starten met het voorgenomen onderzoek naar beleidsevaluatie. 
 

5.5 Jaarplan 2023 

Jaarlijks informeert de rekenkamercommissie de raad over haar werkzaamheden en geplande 
onderzoeken in een jaarplan. De rekenkamercommissie heeft de raad dit jaar geen jaarplan 
aangeboden. De rekenkamer zal begin 2023 het Jaarplan 2023 opstellen en aanbieden aan de 
raad. 
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5.6 De rekenkamercommissie en de NVRR 

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies NVRR streeft er naar dé autoriteit te 
zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland 
en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en 
rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het 
werk van deze instanties. De rekenkamercommissie 
Ridderkerk is lid van de NVRR.  
 
Met enige regelmaat faciliteert de NVRR onderzoek ten 
behoeve van de leden. Deze worden ‘DoeMee-onderzoeken’ 
genoemd. Het betreft onderzoek naar onderwerpen 
waarvan aangenomen kan worden dat deze relevant zijn voor verschillende (rekenkamers of 
rekenkamercommissies van) gemeenten. Door een basis voor onderzoek te ontwerpen en aan te 
bieden aan de rekenkamers, neemt de NVRR de leden werk uit handen. Deelnemende 
rekenkamers kunnen met gebruikmaking van de basisresultaten snel in hun eigen gemeente de 
diepte in. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat in verschillende gemeenten op dezelfde 
wijze informatie over hun prestaties wordt verkregen. Dat biedt de mogelijkheid om die prestaties 
tussen de gemeenten te vergelijken. 
 
De NVRR heeft in 2020 een raamwerk laten ontwerpen voor onderzoek naar het beleid van lagere 
overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) ten aanzien van de afhandeling van 
‘meldingen openbare ruimte’. De rekenkamercommissie heeft aan dit onderzoek meegedaan 
(hoofdstuk 2). 
 
De NVRR heeft aangekondigd dat het DoeMee onderzoek 2023 in overleg met de Nationale 
Ombudsman vormgegeven zal worden en over klachtafhandeling zal gaan. De rekenkamer zal in 
2023 de afweging maken of zij deel wil nemen aan dit onderzoek. 
.  
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Hoofdstuk 6 Wat heeft het gekost? 
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de programmabegroting 2022 voor de 
rekenkamercommissie een budget van € 52.000,- vastgesteld. Volgens de Verordening op de 
rekenkamercommissie Ridderkerk 2015, artikel 17 is de rekenkamercommissie bevoegd binnen dit 
budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken en is voor de besteding 
ervan uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad en zijn griffier, de griffier is 
budgethouder.  
 
Alle uitgaven van de rekenkamercommissie komen ten laste van dit budget: 

• de vergoedingen aan de leden;  

• de vergoedingen aan de secretaris; 

• externe deskundigen die de rekenkamercommissie heeft ingeschakeld (onderzoek);  

• drukwerk; 

• de door de commissie gewenste lidmaatschappen, zoals die van de NVRR; 

• de door de commissie gewenste cursussen, congressen, seminars e.d., ook voor wat betreft 
verblijfskosten. 

 
Ten laste van het budget zijn de volgende uitgaven in 2022 gedaan (in €): 

 Begroot Werkelijk Restant 

Vergoedingen aan externe leden (presentiegelden, 
reiskosten) 

14.600 7.856 6.744 

Uitbesteed werk (o.a. secretariaat) 10.600 11.072 -472 

Advieskosten (onderzoek) * 25.400 28.810 -3.410 

Overige uitgaven (abonnementen)+ onvoorzien 1.400 656 744 

Totaal 2022 * 52.000 48.394 3.606 

*na begrotingswijziging (overhevelen rekeningoverschot 2021) 
 
Toelichting: 
✓ het restant op de vergoedingen aan externe leden wordt veroorzaakt doordat de begroting 

gebaseerd is op vijf leden van de rekenkamercommissie4. In 2022 bestond de commissie uit drie 
leden en vanaf augustus zelfs uit twee. De vergoedingen voor de leden waren bovendien lager 
doordat er nauwelijks reiskosten zijn gemaakt: de rekenkamercommissie heeft drie keer in het 
gemeentehuis vergaderd, zeven keer digitaal en twee keer ‘hybride’ – deels in het 
gemeentehuis en deels digitaal. Andere overleggen in het gemeentehuis, zoals begeleiden van 
onderzoek of bijwonen van raads(commissie)vergaderingen worden niet vergoed en hebben 
dus geen invloed op het budget. 

✓ Het bedrag voor overige uitgaven bestaat uit het lidmaatschap van de NVRR (€ 395) en een 
infographic van de rekenkamercommissie (€ 261). Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 
2022 geen parkeerkaarten voor leden van de rekenkamercommissie en onderzoekers 
ingekocht. 

✓ In verband met het afschaffen van de rekenkamercommissie op 15 december 2022 zijn alle 
vergoedingen en kosten voor uitbesteed werk, advies en overig uitgaven in het overzicht 
verwerkt. Het restant budget komt ten gunste van de Rekenkamer Ridderkerk.  

 
4 Artikel 2.2 van de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015: De commissie bestaat uit ten minste 3 
en ten hoogste 5 leden, waaronder de voorzitter. 
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