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Voorwoord
Hierbij bied ik u het jaarverslag van de rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Hattem aan
over het jaar 2021.
Met het jaarverslag geeft de RKC inzicht in haar werkzaamheden en de besteding van het budget van
het afgelopen jaar. In overeenstemming met de Verordening op de RKC gemeente Hattem 2020 wordt
jaarlijks voor 1 april verslag uitgebracht.
Helaas zijn door de lange bedenk- en voorbereidingstijd over de nieuwe vormgeving van de
rekenkamerfunctie twee vacatures niet opgevuld. Door de ontstane ondercapaciteit is er slechts
beperkte mogelijkheid geweest tot onderzoek en communicatie met de raad.
Namens de RKC spreek ik mijn dank uit voor de – hoewel spaarzame - samenwerking met de raads- en
commissieleden, het college en de ambtelijke organisatie van de gemeente Hattem.

Namens de RKC van de gemeente Hattem,

Marjo Gruisen, waarnemend voorzitter
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1. Inleiding
In de gemeentelijke verordening op de RKC gemeente Hattem 20201 is vastgelegd dat de RKC jaarlijks
verslag doet van haar activiteiten. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en
de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Dit jaarverslag vormt een
verantwoording van en terugblik op de activiteiten van de RKC van het afgelopen jaar.

2. Organisatie en samenstelling RKC
De RKC moet volgens de verordening op de RKC bestaan uit drie externe leden en twee interne leden
(één uit een coalitie- fractie en één uit een oppositiefractie). De griffie ondersteunt de RKC en levert
daarvoor de secretaris.
De samenstelling van de RKC is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. De RKC bestond in 2021 uit:
a. Waarnemend voorzitter: extern lid Marjo Gruisen
b. Interne leden: raadslid Marinus Kers, raadslid Erwin Kwakkel
c. Ambtelijk secretaris: Ellen Landman
d. Twee vacatures: omdat we als RKC in een overgangsperiode zaten, - in afwachting van een
mogelijke aansluiting bij de rekenkamers van Oldebroek, Putten, Nunspeet en Elburg – zijn de externe
vacatures niet opgevuld. De beperkte capaciteit heeft invloed gehad op het aantal onderzoeken dat
opgepakt is.

3. Missie en werkwijze
3.1 Missie
Het functioneren van de RKC vindt zijn basis in de volgende missie:
“De RKC Hattem wil door middel van haar werkzaamheden bijdragen aan de kwaliteit van het lokale
bestuur in de gemeente Hattem, aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de
versterking van de publieke verantwoording daarover. Zij ziet het als haar missie om de gemeenteraad
actief te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak.”
De RKC wil met zorgvuldig onderzoek en een positief - kritische houding bijdragen aan het verbeteren
van de kwaliteit van het lokale bestuur.

3.2 Werkwijze
De werkwijze van de RKC is vastgelegd in de verordening op de RKC. Hierin zijn onder meer afspraken
vastgelegd met betrekking tot de totstandkoming van het jaarplan, de inventarisatie en de selectie van
de onderzoeksonderwerpen, de werkwijze bij de uitvoering van onderzoeken en de procedures van
ambtelijk en bestuurlijk wederhoor.
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http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Hattem/CVDR608640.html
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4. Onderzoeken
4.1 Doe-Mee onderzoek ‘de praktijk van de WOB’
De RKC heeft zich in 2021 aangesloten bij een onderzoek van de NVRR, met als titel ‘de praktijk van de
WOB’.
De hoofvraag van dit onderzoek luidt:
“Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in
hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd (aan de
volksvertegenwoordiging en de samenleving), hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe
verhoudt zich dat tot de eisen die de Woo straks gaat stellen?”
Op basis van de bevindingen uit het rapport zijn er aanbevelingen voor de (nieuwe) Raad opgesteld ter
voorbereiding op de nieuwe Woo (Wet open overheid).
Het rapport wordt in februari 2022 aangeboden aan het college en presidium met het verzoek om een
bestuurlijke reactie en vervolgens aangeboden aan de raad.

5. Voorbereiding onderzoeksprogramma 2022
De regionale rekenkamer waarbij Hattem sinds 1 januari 2022 is aangesloten, pakt dit op. Aan de
fracties van de gemeenteraad van Hattem wordt de gelegenheid geboden om onderwerpen aan te
dragen voor het onderzoeksprogramma.

6. Overige activiteiten
6.1 Nederlandse Vereniging Van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVVR)
De RKC Hattem is lid van de NVRR. De stukken van de NVRR worden ter informatie doorgegeven aan
de RKC Hattem.

6.2 Reguliere vergaderingen
De commissie vergaderde in 2021 vier keer. Daarbij kwamen onder meer de volgende onderwerpen
aan de orde:
-

Begeleiding onderzoek WOB, opstellen van eigen rekenkamerrapport over de WOB
Voorzitterschap RKC
Terugkoppeling met afvaardiging van auditcommissie over ‘ontcijferen van cijfers’
Vormgeving rekenkamer in relatie tot de 2 vacatures voor externe leden
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-

7. Budget
Voor de totale werkzaamheden van de RKC was in 2021 een budget beschikbaar van
€ 12.000,-.

Uitgaven

Budget

Onderwerp
Budget 2021
uitgaven:
- Onderzoeks- en
deelnamekosten Doe-Mee
onderzoek ‘Praktijk van de WOB’
- Vergoedingen/presentiegelden
externe leden**
- Contributie NVRR
- Overig (bloemen, advertenties)

12.000,00

620,00

581,71
270,00
35,00

Restant = overschot

10.493,29

Hattem, februari 2022.
De rekenkamercommissie van de gemeente Hattem,
Waarnemend voorzitter,

secretaris,

M. Gruisen

E. Landman
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