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1. Inleiding
De rekenkamercommissie van Woerden doet onderzoek naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en
de rechtmatigheid van het gevoerde gemeentelijk beleid. De onderzoeksresultaten, conclusies en
aanbevelingen worden aan de gemeenteraad gerapporteerd ter ondersteuning van zijn kaderstellende en
controlerende rol.
De Verordening op de rekenkamercommissie, voor het laatst gewijzigd op 4 april 2019, regelt de
instelling, taakstelling en bevoegdheden. De rekenkamercommissie heeft een werkwijze vastgesteld, voor
het laatst gewijzigd op 30 maart 2020. Daarin zijn onder andere het huishoudelijk reglement, de
keuzecriteria voor de programmering van onderzoeken en het plan van aanpak bij een onderzoek, een
vervolgonderzoek en een analyse opgenomen.
Dit alles is te vinden op de pagina van de rekenkamercommissie op de website van de gemeenteraad
(gemeenteraad.woerden.nl). Daar staan ook de rapporten van de onderzoeken die de
rekenkamercommissie in het verleden heeft uitgevoerd. In dit jaarverslag rapporteert de
rekenkamercommissie over haar activiteiten in 2019.

2. Organisatie en samenstelling
2.1 Samenstelling Rekenkamercommissie Woerden in 2019
Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad het besluit genomen het ontslagverzoek van vier leden
van de toenmalige rekenkamercommissie in te willigen. Ook werd besloten tot de actieve beëindiging van
het lidmaatschap van het vijfde lid.
Na dit besluit hebben het presidium en de griffier in goed overleg een plan opgesteld voor de werving van
leden voor de nieuwe rekenkamercommissie. Tevens werd door de raad besloten dat er drie in plaats van
vijf leden geworven zouden worden.
Na een uitvoerige selectieprocedure zijn ondergenoemden op 11 juli 2019 geïnstalleerd als de leden van
de rekenkamercommissie:




De heer drs. Steven Dijk (voorzitter)
De heer drs. Wiebe Blok RO
De heer drs. Yermo Wever

In bijlage 1 staat een overzicht van de overige functies die de leden in 2019 vervulden.
2.2 Secretariaat/onderzoek
In september 2019 zijn de taken van de voormalig ambtelijk secretaris, Lisanne van Beek, overgenomen
door Liesje Wanders.
2.3 Vergaderingen en bijeenkomsten
De rekenkamercommissie kwam in 2019 (vanaf de installatie) zes keer voor een plenaire vergadering
bijeen.
Op 5 november werd in samenwerking met de griffie een Raadsacademie georganiseerd. Vanwege de
lange periode van inactiviteit van de rekenkamercommissie, en het grote aantal nieuwe raadsleden, stond
deze avond in het teken van een kennismaking met het rekenkamerwerk en met de nieuwe leden van de
commissie.

3. Onderzoeken
3.1 Verkenning en onderzoek duurzaam inkopen
Tijdens de Raadsacademie van 5 november werden ook mogelijke onderzoeksonderwerpen aan de raad
voorgelegd. Daarbij is onder andere het onderwerp duurzaam inkopen aan bod gekomen. Vervolgens
heeft de rekenkamercommissie en onderzoeksopzet opgesteld en bij drie bureaus een offerteaanvraag
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gedaan. Met twee bureaus zijn gesprekken gevoerd, waarna organisatieadviesbureau TwynstraGudde is
gevraagd het onderzoek uit te voeren. In januari 2020 zal het onderzoek van start gaan.
3.2 Verkenning Verbonden Partijen
Tijdens diezelfde Raadsacademie is met de raad gesproken over een mogelijk onderzoek naar
verbonden partijen/samenwerkingsverbanden. Nadat het onderwerp uitvoerig is besproken tijdens
verschillende vergaderingen van de rekenkamercommissie, heeft de commissie besloten het onderwerp
op de plank te leggen. Reden hiertoe is de nota verbonden partijen, in gezamenlijkheid sturing geven aan
samenwerken, die door de afdeling planning en control is opgesteld. Alvorens het onderzoek verder
invulling zal krijgen, wil de rekenkamercommissie de organisatie en de gemeenteraad tijd gunnen met de
nieuwe nota te werken.
3.3 Zorgcowboys
In de zomer van 2019 hebben verschillende onderzoeksjournalisten melding gedaan van zogenaamde
zorgcowboys (zorgaanbieders die buitenproportioneel veel winst maken). De artikelen van o.a. Follow the
Money waren de aanleiding om een verkenning te starten naar zorgcowboys in Woerden. Uit de
verkenning bleek dat een van de zorgaanbieders op de lijst van de journalisten ook in Woerden
werkzaam was, maar dat het college daar reeds van op de hoogte was. Een verdere voortzetting van het
onderzoek was daarmee niet meer nodig.

4. Overige activiteiten
4.1 Monitoren
De leden van de rekenkamercommissie volgen de ontwikkelingen in het lokale beleid en de lokale
organisatie. Dat hebben ze in 2019 gedaan door de vergaderstukken van de gemeenteraad te lezen. Een
van de leden heeft daarnaast een raadsbijeenkomst over ondermijning bezocht.
4.2 Bijeenkomsten met raadsleden
5 november: najaarsbijeenkomst (Raadsacademie) met raadsleden ter introductie van de nieuwe
rekenkamercommissie en ter consultatie over onderzoeksonderwerpen.
4.3 Teamdag
Op 17 september is de nieuwe rekenkamercommissie met de secretaris samengekomen voor een
teamdag. Onder begeleiding van een trainer werd gewerkt aan de missie en visie van de
rekenkamercommissie. Daarnaast kreeg de rekenkamercommissie een rondleiding door Woerden.
4.4 Contacten met andere rekenkamer(commissie)s
De rekenkamercommissie vindt het belangrijk om contact te hebben met collega’s en andere
rekenkamer(commissie)s. Het doel hiervan is kennisdeling, ervaringen uitwisselen en het signaleren van
relevante ontwikkelingen. De commissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVVR).
In 2019 heeft de voorzitter een aantal trainingen aan leden van andere rekenkamercommissies gegeven.

5. Publiciteit
Om de inwoners van Woerden te bereiken kan de rekenkamercommissie gebruik maken van de
gemeentelijke pagina in de Woerdense Courant. Omdat er in 2019 geen onderzoeken zijn afgerond, is
hier geen gebruik van gemaakt. Wel is voor de werving van de nieuwe leden gebruik gemaakt van een
advertentie in het AD, in de Woerdense Courant en in Binnenlands Bestuur.
Op de pagina van de rekenkamercommissie op de website van de gemeenteraad zijn het doel, de
werkwijze en de activiteiten van de commissie opgenomen (http://gemeenteraad.woerden.nl/raad/over de
rekenkamercommissie).

6. Financiën

In 2019 bedroeg het budget van de Rekenkamercommissie Woerden € 48.000,-.
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Vergoeding leden
Reiskosten
Onvoorzien/overig
Onderzoeksbudget
Totaal

Begroting 2019
€ 15.000,€ 1.000,€ 3.000,€ 29.000,€ 48.000,-
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Realisatie 2019
€ 8.764,53
€ 339,33
€ 8.170,30
€0
€ 17.274,16

De hoge post onvoorzien/overig hangt samen met de kosten voor de werving, selectie en het inwerken
van de nieuwe leden van de rekenkamercommissie.
Omdat in 2019 geen aanspraak is gemaakt op het onderzoeksbudget, is besloten bij de gemeenteraad
een verzoek te doen tot overheveling van een bedrag van €17.000 naar 2020. Van dat bedrag zou het
onderzoek naar duurzaam inkopen wat in januari is gestart kunnen worden bekostigd.

Vastgesteld op 30 maart 2020

Jaarverslag 2019 Rekenkamercommissie Woerden

7 van 7

Bijlage 1 Overzicht functies leden rekenkamercommissie
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de functies die de leden van de rekenkamer-commissie in
2019 vervulden.
Voorzitter rekenkamercommissie
de heer drs. S.H. (Steven) Dijk

Lid rekenkamercommissie
de heer drs W. (Wiebe) Blok RO

De heer drs. G.M.L.M. (Yermo) Wever
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Functies
Bezoldigd:
- Lid rekenkamercommissie Zoetermeer
- Voorzitter rekenkamercommissie
Doetinchem
- Praktijkmanager tandartspraktijk
Onbezoldigd:
- Voorzitter kunstenaarsvereniging Kunstzin
Diemen
Functies
Bezoldigd:
- Werkzaam in consultancy,
risicomanagement, control & audit, interim, project- en verandermanagement
- Lid rekenkamercommissie gemeente Kaag
en Braassem
- Examinator deeltijdopleiding Bedrijfskunde
Bezoldigd:
- Onderzoeker en adviseur bij Weevadvies

