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Rekenkamer Lelystad 

Jaarverslag 2007 
 
1. Inleiding 

De leden van de Rekenkamer zijn in het voorjaar 2006 
van start gegaan met de werkzaamheden. Nadat de no-
dige voorbereidende werkzaamheden waren afgerond 
en na een presentatie van het onderzoeksprogramma 
voor 2006 - 2007 op het Opinieplein heeft de Rekenka-
mer de eerste twee onderzoeken opgepakt uit het on-
derzoeksprogramma 2006 – 2007. 
 

2. Samenstelling Rekenkamer 

De Rekenkamer Lelystad bestaat uit 3 leden: de dames 
Ing Yoe Tan en Iris Koopmans en de heer Jan Bonhof 
(voorzitter). 
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Het college heeft Hans Beukers beschikbaar gesteld als 
ambtelijk secretaris van de Rekenkamer Lelystad.  
 

3. Vergaderingen en werkvorm  

De Rekenkamer is in 2007 negen keer in vergadering 
bijeen geweest.  
De Rekenkamer heeft gekozen om een of enkele leden 
te belasten met de begeleiding van een onderzoek. 
Naast de vergaderingen hebben leden van de Reken-
kamer  gesprekken gevoerd met bestuurders en ambte-
naren van de gemeente en met derden.  
De Rekenkamer is verder nog twee keer bijeen geko-
men voor een presentatie van onderzoeksbureaus, die 
een offerte hebben ingediend voor de uitvoering van een 
rekenkameronderzoek. 
 

4. Werkzaamheden  

4.a. Onderzoeken 
In de verslagperiode heeft de Rekenkamer zich vooral 
bezig gehouden met twee onderzoeksonderwerpen uit 
het programma 2006 – 2007: BAL en Wijkgericht Wer-
ken.  
Verder zijn een tweetal onderwerpen uit het onder-
zoeksplan in voorbereiding genomen: Concessie Stads-
vervoer en Financieel Instrumentarium. 
 
4.b. Reglement van Orde van de Rekenkamer 

In het voorjaar van 2006 heeft de Rekenkamer het Re-
glement van Orde voorbereid en vastgesteld. Het Re-
glement van Orde geeft beknopt samengevat de werk-
wijze van de Rekenkamer  weer, zowel voor vergaderin-
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gen als het onderzoeksproces met bijbehorende proce-
dures. In de loop van het verslagjaar zijn de eerste erva-
ringen met het Reglement van Orde opgedaan. Deze er-
varingen waren aanleiding het Reglement van Orde op 
enkele punten aan te passen.  
De positie van ambtenaren die in contact komen met de 
Rekenkamer is in het aangepaste Reglement van Orde 
beter geregeld en sluit aan bij de Instructie aan het per-
soneel van de gemeentesecretaris. 
 
4.c. Contacten met de Raad en de bevolking 

In 2007 heeft de Rekenkamer  een keer overleg gevoerd 
met de Commissie van de rekening uit de Raad.  
De Rekenkamer heeft in november 2007 het rapport 
Wijkgericht Werken gepresenteerd op het Opinieplein. 
In 2007 is ook de website van de Rekenkamer geopend. 
Deze website maakt onderdeel uit van de website van 
de gemeente Lelystad en kan rechtstreeks worden be-
naderd via http://rekenkamer.lelystad.nl/  
 
4.d. Werving en selectie secretaris van de Rekenkamer 

De Rekenkamer heeft getracht via een open procedure 
een kandidaat aan te trekken voor de functie van secre-
taris van de Rekenkamer. Hiertoe heeft zij kandidaten 
opgeroepen via advertenties in enkele kranten en rele-
vante tijdschriften. De procedure heeft geresulteerd in 
één benoembare kandidaat. Deze heeft zich uiteindelijk 
teruggetrokken, omdat de afstand van Lelystad tot de 
woonplaats onoverkomelijk bleek te zijn. 
De secretariaatswerkzaamheden worden voortgezet 
door de huidige secretaris a.i. 
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4.e. Onderzoeksprogramma 2008 – 2009 

Op grond van een door de voorzitter voorbereide gros-
lijst van mogelijke onderwerpen heeft de Rekenkamer in 
een tweetal zittingen een onderzoeksprogramma voor 
de periode 2008-2009 vastgesteld. 
In 2007 is het onderzoek voor “Wijkgericht Werken” en 
“Programma BAL” voortgezet en zijn de onderwerpen 
“Financieel Instrumentarium” en “Concessie Stadsver-
voer” in onderzoek genomen.  
De rapportage over de laatste drie onderwerpen zal in 
het volgende verslagjaar plaatsvinden. 
 

5. De onderzoeksprojecten 

In 2007 heeft de Rekenkamer de beide onderzoeken uit 
2006 verder uitgewerkt en 2 onderzoeksprojecten opge-
pakt. De stand van zaken rond beide projecten wordt 
hieronder kort toegelicht. 
 
5.a. Programma BAL 

Het programma BAL onderzoekt de doeltreffendheid, 
doelmatigheid en rechtmatigheid van het programma 
Brandveiligheid, Asbestverwijdering en Legionellabe-
strijding in gemeentelijke gebouwen. Het programma is 
opgezet naar aanleiding van de z.g. cafébrand in Volen-
dam, de vuurwerkramp in Enschede, de legionellabe-
smetting in Bovenkarspel en de asbestproblematiek in 
de eigen gemeente.  
Het onderzoek is van start gegaan met het formuleren 
van de onderzoeksvraag. Begonnen is met het bestude-
ren van de dossiers, verder zijn er informatieve gesprek-
ken gevoerd met medewerkers. 
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Het dossieronderzoek is thans afgerond, maar niet alle  
interviews met medewerkers en bestuurders zijn in het 
verslagjaar afgerond.  
 
5.b. Wijkgericht Werken 

Het onderzoek naar Wijkgericht Werken richt zich in eer-
ste instantie op de doeltreffendheid van het gevoerde 
beleid. 
Het onderzoek is begonnen met een werkconferentie, 
waaraan een vrij grote groep betrokkenen zowel vanuit 
de gemeente, de partnerorganisaties als burgers uit de 
wijken heeft deelgenomen. In deze werkconferentie is 
het wijkgericht werken als werkvorm besproken. De 
werkconferentie heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de verscherping van de onderzoeksvraag. Het con-
ceptrapport met de conclusies en de aanbevelingen van 
de Rekenkamer is in juni aangeboden aan het college 
van burgemeester en wethouders voor hoor en weder-
hoor. De conclusies en aanbevelingen van de rekenka-
mer zijn nagenoeg allemaal door het college in zijn reac-
tie op het rapport overgenomen. 
De conclusies richten zich vooral op de wijze van sa-
menwerking tussen verschillende afdelingen en tussen 
de medewerkers op de wijkpost en het stadhuis. De Re-
kenkamer plaatst vraagtekens bij de wijze waarop door 
de raad, het college en de ambtelijke top sturing is ge-
geven aan het Wijkgericht Werken als werkwijze voor de 
gehele gemeente. 
Het rapport Wijkgericht Werken is op 29 november 2007 
op het Opinieplein gepresenteerd aan de raad. 
De Rekenkamer beschouwt het onderzoek met de pre-
sentatie op het Opinieplein als afgerond. 
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5.c. Concessie Openbaar Stadsvervoer 

De Rekenkamer onderzoekt de wijze waarop de ge-
meente Lelystad de concessie voor het Openbaar 
Stadsvervoer in 2003 heeft aanbesteed. Aan het einde 
van het verslagjaar is de gemeente begonnen met de 
werkzaamheden die moeten leiden tot een nieuwe con-
cessie.  
De Rekenkamer verwacht, dat de gemeente gebruik zal 
maken van de onderzoeksresultaten. 
Het onderzoek is opgedragen aan Berenschot BV en 
wordt uitgevoerd door de heren D. Buitendijk en H. 
Doornbos. 
 
5.d. Financieel Instrumentarium 

Lelystad kent een groot aantal (financiële) rapportages. 
De Rekenkamer vraagt zich af of het aantal rapportages 
voldoende is: niet te veel en niet te weinig. Voorts is de 
Rekenkamer geïnteresseerd in het gebruik wat van de 
rapportages wordt gemaakt. In de derde plaats tracht de 
Rekenkamer er achter te komen welke informatie ont-
breekt in de rapportages en welke informatie overbodig 
is. Het onderzoek is opgedragen aan Dolmans Opleiding 
en Onderzoek en wordt uitgevoerd door de heer L. Dol-
mans en mevrouw A. Corzilius. 
 

6. Externe contacten, congressen,  

Rekenkamer Lelystad is lid van de Nederlandse vereni-
ging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. De 
voorzitter vertegenwoordigt de Rekenkamer Lelystad in 
de Algemene Ledenvergadering van de NVRR

1
 en de 

secretaris neemt deel aan de Kring van Secretarissen 

                                            
1
 NVRR: Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies 
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van de NVRR. Deze is in het verslagjaar twee keer bij-
een geweest. 
De secretaris heeft het congres van de stichting Lokale 
Rekenkamer in Utrecht bijgewoond. 

 
7. De financiën van de Rekenkamer 

De inkomsten en uitgaven van de Rekenkamer  Lelystad 
over het jaar 2007 zijn in onderstaande tabel weergege-
ven.  

 Uitgaven Rekenkamer Lelystad 2007 
 
Omschrijving 

Primitieve 
begroting 

2007 
Geboekt Saldo 

a Personeelskosten 86.741 57.116 29.625 

b Wervingskosten  12.166 -/-    12.166 

c Vergoeding leden RkL  26.258 27.194 -/-         936    

d Reis- en verblijfkosten  365 -/-         365 

e Vergoeding telefoonkosten  -/-          35 35 

f Onderzoek 52.516 14.769 37.747 

g Vaste doorbelasting 83.359 83.359 0 

 Totaal uitgaven 254.490 194.933 59.557 

 
Toelichting op de inkomsten en uitgaven van de Rekenkamer 
Lelystad 2007. 
ad a. De personeelskosten blijken te zijn begroot bij het budget 

van de griffie en zijn in dit overzicht opgenomen.  

ad b. Wervingskosten zijn niet begroot. Wel is er in 2007 een 
wervingsactie ondernomen voor het aantrekken van een 
secretaris. 

ad f. Omdat de voor 2007 voorgenomen onderzoeken niet in 
2007 konden worden afgerond, worden ze in 2008 voort-
gezet. Alleen de in 2007 verrichte activiteiten zijn in dit 
overzicht opgenomen.  
De Rekenkamer heeft de gemeentesecretaris verzocht er 
zorg voor te dragen, dat de in 2007 overgebleven gelden 
via de voorjaarsnota worden overgeheveld naar 2008. 
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8. Tot slot 

De Rekenkamer heeft in 2007 veel tijd moeten besteden 
aan de uitvoering van onderzoeken uit 2006. Zoals in het 
jaarverslag 2006 al is uiteengezet zijn de eerste onder-
zoeken van het dit programma pas in het derde trimester 
van 2006 van start gegaan. 
De uitvoering van de jaartranche 2007 uit het onder-
zoeksprogramma 2006 - 2007 is weliswaar in 2007 van 
start gegaan, maar de onderzoeksresultaten zullen niet 
eerder dan in 2008 bekend worden. 
 
Lelystad, 26 maart 2007 

De Rekenkamer Lelystad, 
 
de secretaris a.i.,    de voorzitter. 
H.C.F. Beukers    J. Bonhof 
 

    
 
 


