Raadsvergadering van
Onderwerp:

15 mei 2018

Benoemen voorzitter, herbenoemen leden en
vaststellen aangepaste verordening van de
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Agendapunt 10

Schiermonnikoog, 1 mei 2018

Aan de Gemeenteraad,
Raadsvoorstel
1. De heer E. (Engbert) Boneschansker uit Leeuwarden te benoemen als voorzitter van de
Rekenkamercommissie met ingang van 1 januari 2018 voor de duur van 4 jaar.
2. Mevrouw J.M. (Jolanda) van Leeuwen uit Smilde en mevrouw E. (Esther) Fogl uit Sneek te
herbenoemen als lid van de rekenkamercommissie, eveneens voor de duur van 4 jaar
(eindigend op 31 december 2021)
3. De Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden 2018
vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de “verordening op de gemeenschappelijke
rekenkamercommissie De Waddeneilanden 2014”
Toelichting
Met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden (van een raadsregeling
naar een collegeregeling) was het nodig om de verordening van de gezamenlijke
Rekenkamercommissie aan te passen aan de nieuwe situatie. Daarnaast is per 1 januari 2018 de
benoemingstermijn van de voorzitter en de leden van de Rekenkamercommissie verlopen en moest
daar actie op genomen worden.
Benoemen voorzitter, herbenoeming leden en vaststellen aangepaste verordening van de
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden
Een wijziging van de verordening die de Rekenkamercommissie regelt voor de
Waddeneilanden
In 2014 is de Gemeenschappelijke Rekenkamercommissie (Rkc) van De Waddeneilanden ontstaan,
waarmee de 5 Waddeneilanden gezamenlijk invulling gegeven hebben aan de wettelijke verplichting
om een Rekenkamerfunctie te hebben. Op dat moment is ervoor gekozen de Rkc aan (het
Secretariaat van) De Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden te koppelen. Dat was toen
logisch.
Nu er echter sprake is van ontvlechting (dat wil zeggen: de gemeenschappelijke regeling van De
Waddeneilanden is gewijzigd; het is nu een regeling voor de colleges van burgemeester en
wethouders en niet meer voor/van de gemeenteraden), werd het noodzakelijk de regels rond de
Rekenkamercommissie met de nieuwe situatie in overeenstemming te brengen.
De voorliggende verordening regelt dat (terwijl daarnaast op onderdelen, na overleg met de
rekenkamercommissie, een aantal andere zaken is aangepast aan de praktische werkwijze).
In bijlage 1 treft u de wijzigingen aan (was/wordt). De nieuwe verordening, zoals na vaststelling door
u zal gelden, vindt u in bijlage 3. De belangrijkste wijzigingen zijn:








Waar voorheen het Secretariaat van De Waddeneilanden alsmede (omdat de secretaris van
De Waddeneilanden vanuit Terschelling kwam) de gemeente Terschelling ‘de zetel’ waren
van de Rekenkamercommissie (c.q. eerste contactpersoon), geldt dat dat nu Texel is
(vanwege een praktische reden: Texel heeft een fulltime griffier, hetgeen voor de contacten
handig is alsmede voor de administratieve werkzaamheden zoals uitbetalen vergoedingen et
cetera). Dit is dus alleen administratief van betekenis: er is altijd sprake van gezamenlijk
optrekken van de 5 eilanden in deze.
Om te borgen dat de 5 eilanden samen optrekken, nu het Secretariaat van De
Waddeneilanden deze functie niet meer vervult, wordt een begeleidingscommissie
bestaande uit de gezamenlijke griffiers ingesteld en wordt dit, indien gewenst of nodig,
aangevuld met van elke gemeente 1 raadslid.
De kosten stijgen een klein beetje (met € 200 per eiland naar totaal € 6.200 per eiland); dit is
de uitkomst van een evaluatie van de kosten van de afgelopen jaren (en volgt dus niet uit de
nieuwe werkwijze).
Waar eerder stond ‘Eilanderraad’ staat nu ‘de gemeenteraden van de 5 Waddeneilanden’.

Financieel
Kosten
Structureel

M.i.v. 1 januari 2018

€ 200,--

In de begroting is een structureel budget van € 6.000 gereserveerd voor de Rekenkamercommissie.
De kosten worden € 6.200 per jaar. De kostenstijging van € 200 wordt vanaf 2018 gedekt uit het
begrotingsoverschot voor 2018 en verder.
Benoeming van een nieuwe voorzitter en herbenoeming van de twee leden
Per 1 januari jl. is de benoemingstermijn van de voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie
van De Waddeneilanden verstreken. De voorzitter, benoemd tot 1 januari jl., de heer R. Admiraal te
Dokkum, heeft te kennen gegeven niet meer voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Voor
de vrijkomende vacature voor een nieuwe voorzitter is gebruik gemaakt van de expertise van bureau
Necker van Naem.
Samen met een begeleidingscommissie bestaande uit raadsleden van de vijf Waddeneilanden (voor
Schiermonnikoog: de heer Zwier de Haan), ondersteund door de griffier van Ameland, zijn op 11
januari jl. gesprekken gevoerd met een 5-tal uitstekende kandidaten. Na deze gesprekken is door de
begeleidingscommissie als advies gegeven voor te dragen als nieuwe voorzitter de heer E. (Engbert)
Boneschansker uit Leeuwarden.
Voor meer informatie over de heer Boneschansker verwijzen wij u naar de bijlage met CV zoals
opgenomen in bijlage 4 (deze ligt ter inzage).
De overige leden van de RKC hebben aangegeven wel herbenoemd te willen worden en (kijkend naar
de continuïteit en de kwaliteit van het werk tot nu toe, is dat een logische stap).
De nieuwe voorzitter zal de eed of belofte gaan afleggen op Texel, tijdens een raadsvergadering.
Deze vergadering zal (zoals gebruikelijk) uitgezonden worden zodat ook de andere eilanden dit
kunnen ‘bijwonen’.

I. van Gent, voorzitter

M. van der Meer, griffier

