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Voorkeur uit te spreken voor
1. Handhaven huidige werkwijze
2. Instellen rekenkamercommissie

a. geheel bestaande uit algemeen bestuursleden
b. mix van algemeen bestuursleden en externe leden (inclusief een voorzitter
afkomstig uit het algemeen bestuur of juist extern)
3. Instellen rekeningcommissie
Daarbij is het vooral van belang dat gesproken wordt over de wijze waarop het algemeen
bestuur invulling wil geven aan zijn controlerende functie. Zie hierover de alinea in de
inleiding van het bijgevoegde rapport.
Inleiding
In het algemeen bestuur van 10 juli 2019 zijn vragen gesteld over de rekenkamerfunctie
bij het waterschap. In bijgevoegd rapport is toegelicht op welke wijze op dit moment
invulling wordt gegeven aan doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek. Daarnaast
zijn mogelijke invullingen voor het instellen van een rekenkamerfunctie beschreven.
Op basis van deze informatie kan in de commissie FBA worden gediscussieerd over de
wijze waarop het algemeen bestuur invulling wil geven aan zijn controlerende functie en
of een rekenkamerfunctie daarbij toegevoegde waarde heeft. Bij dit laatste speelt een
aantal overwegingen en vragen een rol, die van belang zijn om in de discussie mee te
nemen:
•

Huidige invulling doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken
In hoofdstuk 3 van de bijlage is beschreven op welke wijze Waterschap Vallei en
Veluwe op dit moment invulling geeft aan onderzoek naar doeltreffendheid en
doelmatigheid. Biedt de huidige invulling van het waterschap voor het algemeen
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bestuur voldoende handvatten om richting te geven aan en verantwoording te leggen
over doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid?
•

Mate van betrokkenheid van het algemeen bestuur
De toegevoegde waarde van de onderzoeken is groter naarmate de onderzoeken
inspelen op de informatiebehoefte van het algemeen bestuur.

•

Randvoorwaarden bij uitvoeren onderzoeken
Bij het uitvoeren van de onderzoeken moet een aantal randvoorwaarden worden
ingevuld, zoals:
o

wie bepaalt de onderzoeksagenda

o

wie voert onderzoek uit (externe, onafhankelijke deskundigen of algemeen
bestuursleden)

o
•

wie begeleidt het onderzoek

Er zijn (extra) kosten verbonden aan de instelling van een rekenkamer
De hoogte van de kosten is afhankelijk van de te maken keuzes in samenstelling
(interne en/of externe leden), het aantal onderzoeken per jaar en de wijze van
uitvoering van de onderzoeken (intern en/of extern). Daarnaast zullen kosten
gemaakt worden ambtelijke ondersteuning en voor het op peil houden van de kennis
bij de bestuursleden die zitting nemen in een rekenkamer.

•

Er is geen wettelijke verplichting voor instellen rekenkamer
In tegenstelling tot de gemeenten en provincies is er geen sprake van een wettelijke
verplichting. Desondanks zijn er waterschappen in de afgelopen jaren overgegaan tot
het instellen van een rekenkamer maar ook tot het weer opheffen van een
rekenkamer. Binnen de waterschappen is er bij één op de drie waterschappen geen
sprake van een separate rekenkamer(functie). Daarentegen zijn er Kamervragen
gesteld over de rekenkamerfunctie bij waterschappen. De minister van IenW heeft
toegezegd ook voor waterschappen te onderzoeken of een versterking van deze
functie door wettelijke verankering in de Waterschapswet wenselijk is.

Overeenkomsten
Wettelijke verplichte doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken vinden plaats.
Het dagelijks bestuur heeft de verplichting tot het uitvoeren van doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken (artikel 109a Waterschapswet). In alle varianten wordt
voldaan aan deze verplichting.
Het algemeen bestuur kan doeltreffendheids- of doelmatigheidsonderzoeken (laten)
uitvoeren.
In de huidige werkwijze heeft het algemeen bestuur de ruimte om onderzoeken naar
doeltreffendheid en doelmatigheid te initiëren en zelf uit te (laten) voeren. De keuze voor
de bemensing (algemeen bestuursleden en/of externe leden) en de inrichting van de
rekenkamercommissie bepaalt de mate van betrokkenheid met het algemeen bestuur.
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Verschillen
Het instellen van een rekenkamerfunctie (varianten 2 en 3) ligt in lijn met het landelijke
onderzoek.
Er zijn Kamervragen gesteld over de rekenkamerfunctie bij waterschappen. De minister
van IenW heeft toegezegd ook voor waterschappen te onderzoeken of een versterking
van deze functie door wettelijke verankering in de Waterschapswet wenselijk is.
Varianten 2 en 3 liggen daarmee deels in lijn met dit onderzoek.
Bijlagen

1. Rapport doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek

Ondertekening
Dijkgraaf en heemraden.
Uitkomst discussie

