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Jaarverslag rekenkamercommissie Olst-Wijhe

Inleiding
Dit is het eerste jaarverslag van de rekenkamercommissie Olst-Wijhe. In dit jaarverslag worden 
de activiteiten van de rekenkamercommissie in de periode van juli tot en met december 2006 
beschreven. 

Inrichting rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie Olst-Wijhe is ingesteld door de gemeenteraad per 1 juli 2006. De 
rekenkamercommissie vindt haar wettelijke basis in de Gemeentewet. De commissie heeft als 
taak onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door 
het gemeentebestuur gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Dat betekent onder meer dat de 
rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die het gemeentebestuur heeft gesteld worden 
gehaald en of dit op een efficiënte wijze geschiedt. Waar nodig zal de commissie aanbevelingen 
doen voor verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk handelen. De commissie 
ondersteunt hiermee de controlerende taak van de gemeenteraad. Het is de bedoeling door 
middel van onderzoek te kijken naar het verleden met als doel te leren voor de toekomst.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf waarnaar en hoe onderzoeken worden 
uitgevoerd. De commissie kan zelf onderzoeken uitvoeren of daarvoor anderen inschakelen. Het 
voornemen is één onderzoek per jaar uit te voeren. Over de resultaten en aanbevelingen van het 
onderzoek verschijnt een rapport.

Samenstelling
De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden. Twee leden, waaronder de voorzitter, zijn 
externe leden. Dit houdt in dat zij niet afkomstig zijn uit de gemeente Olst-Wijhe. Daarnaast telt 
de commissie twee leden uit de gemeenteraad. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de 
commissie.

De commissie bestaat uit de externe leden:
▪ de heer dr. ir. R.A. van de Putte, voorzitter
▪ de heer J. Bonhof, plv. voorzitter

en uit de raadsleden:
▪ de heer M. Niemeijer,
▪ de heer B. Habers,

Ambtelijk secretaris is mevrouw drs. R. Nijhof.

Lidmaatschap NVRR
De rekenkamercommissie is lid geworden van de Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies en van de kring Overijssel van deze vereniging. 
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Activiteiten 2006
Op 12 december 2005 stelde de gemeenteraad van Olst-Wijhe de Verordening gemeentelijke 
rekenkamercommissie vast. Daarna is in samenwerking met de gemeenten Dalfsen, Ommen, 
Zwartewaterland en Staphorst de werving en selectie van externe rekenkamercommissieleden 
gestart. Wat betreft de externe leden vormen de gemeenten Olst-Wijhe en Zwartewaterland een 
personele unie. De gemeenten Dalfsen, Ommen, Staphorst vormen een aparte personele unie. 
Deze indeling is ontstaan omdat de rekenkamercommissies van de gemeenten Dalfsen, Ommen 
en Staphorst geen interne leden (raadsleden) kennen. 

In de raadsvergadering van 8 mei 2006 zijn de leden van de commissie benoemd. In de 
vergadering van 22 mei 2006 is de heer Bonhof beëdigd. De heer van de Putte is in de 
vergadering van 10 juli 2006 beëdigd. De rekenkamercommissie Olst-Wijhe was met ingang van 
1 juli 2006 een feit. De maanden daarna stonden in het teken van het opstarten van de 
werkzaamheden van de commissie.

De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie vormt het kader waarbinnen de 
commissie opereert. In deze verordening zijn onder meer de taken, samenstelling en werkwijze 
van de commissie vastgelegd. De commissie heeft in haar eerste vergaderingen een Reglement 
van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden en een Onderzoeksprotocol 
opgesteld en vastgesteld. Deze documenten zijn ter kennisname aangeboden aan de 
gemeenteraad en aan het college van burgemeester en wethouders.

De ambtelijke organisaties van de gemeenten Dalfsen, Ommen, Olst – Wijhe, Staphorst en 
Zwartewaterland hebben een pool gevormd van medewerkers die de betreffende 
rekenkamercommissies kunnen ondersteunen bij het doen van onderzoek. Eind 2006 heeft een 
eerste groep medewerkers in company cursus rekenkameronderzoeken gevolgd van de 
Bestuursacademie. Ultimo 2006 zijn er nog geen afspraken gemaakt over de coördinatie en de 
wijze waarop rekenkamercommissies aanspraak kunnen maken op deskundigheid uit de 
ambtelijke pool.

Naast het regelen van diverse huishoudelijke zaken heeft de commissie ook de eerste 
inhoudelijke werkzaamheden verricht. De commissie heeft op basis van suggesties vanuit de 
raadsfracties en van de commissieleden zelf een groslijst opgesteld van mogelijke 
onderzoeksonderwerpen. Op basis van de groslijst heeft een selectie plaatsgevonden en is een 
drietal onderwerpen verder toegelicht. De selectie heeft er toe geleid dat de commissie eind 
2006 heeft gekozen voor het onderwerp Subsidiebeleid (in het bijzonder wat betreft de primaire 
instellingen). Er is gestart met een vooronderzoek om informatie te verzamelen om tot een 
goede afbakening van het onderzoeksonderwerp te komen.

Financieel overzicht

De rekenkamercommissie had voor 2006 een budget beschikbaar van € 17000,--. Dit budget is 
als volgt besteed:

Vergoeding externe leden € 1.220,00
Reiskosten €           215,62
Totaal € 1.435,62



Jaarverslag 2006 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe. 4

De kosten van het vooronderzoek dat is uitgevoerd, worden nog ten laste van het budget van 
2006 gebracht. Vooralsnog zijn de exacte kosten niet bekend. Uit het overzicht blijkt dat sprake 
is van een onderbesteding van het budget. De belangrijkste reden hiervoor is dat de commissie 
haar werkzaamheden in juli is gestart en daardoor nog geen onderzoek heeft kunnen laten 
uitvoeren. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 april 2007.

De rekenkamercommissie van Olst-Wijhe,
de voorzitter,                        de secretaris,

Dr. Ir. R.A. van de Putte.            drs. R. Nijhof.


