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Nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief is een publicatie van de Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland (SED). 
Door middel van deze nieuwsbrief houdt de rekenkamercommissie de inwoners, raadsleden en collegeleden 
van de drie gemeenten op de hoogte van de plannen en activiteiten van de rekenkamercommissie. Deze 
nieuwsbrief verschijnt enkele malen per jaar. 

Nieuwe rekenkamercommissie 
De drie gemeenten hebben een nieuwe gezamenlijke rekenkamercommissie. Een gezamenlijke 
rekenkamercommissie sluit aan bij de intensivering van samenwerking tussen de drie gemeenten. Met het 
vaststellen van de rekenkamercommissieverordening werd najaar 2011 de basis gelegd voor de nieuwe 
gezamenlijke Rekenkamercommissie SED. Voorzitter Hans Gerrits Jans heeft vervolgens – in samenspraak met 
de raadspresidia – als kwartiermaker de rekenkamercommissie verder ingericht. In april 2012 zijn Jeannette 
Riensema en Martijn Dekker als leden toegetreden. En met ingang van mei 2012 wordt de 
rekenkamercommissie ondersteund door secretaris/onderzoeker Martijn Mussche. Het team van de 
rekenkamercommissie is daarmee compleet.  
 
Introductie leden rekenkamercommissie 

 
Hans Gerrits Jans is voorzitter van de rekenkamercommissie. Hans heeft meerdere 
jaren ervaring als voorzitter van diverse rekenkamercommissies. Hij is 
registeraccountant en werkt als adviseur internal audit. Naast het lidmaatschap van 
meerdere rekenkamercommissies is Hans actief als sportbestuurder bij de KNZB. 

 

 

Jeannette Riensema is extern lid van de rekenkamercommissie. Jeannette is 
bedrijfseconoom/-kundige en heeft brede managementervaring in de nonprofit sector. 
Op dit moment is zij werkzaam bij een gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) in 
de functie van afdelingshoofd bedrijfsvoering/controller. Daarvoor was zij werkzaam bij 
verschillende gemeenten, een welzijnstichting en een accountantskantoor. 

 

 

Martijn Dekker is extern lid van de rekenkamercommissie. Martijn Dekker studeerde 
politicologie en wijsbegeerte en is daarna in de politicologie gepromoveerd. Als 
adviseur/onderzoeker bij een organisatieadviesbureau houdt hij zich onder andere 
bezig met rekenkameronderzoek. 

 

 

 Martijn Mussche is secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie. Hij is 
bedrijfseconoom en heeft als adviseur bij een middelgroot adviesbureau vele 
rekenkameronderzoeken uitgevoerd. Naast zijn werkzaamheden voor de 
rekenkamercommissie SED, werkt hij vanuit zijn eigen onderzoeksbureau voor andere 
rekenkamers. 
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Het eerste onderzoek 
Het eerste onderzoek van de nieuwe rekenkamercommissie richt zich op het beleid en de uitvoering van de 
Wmo in de drie gemeenten. Specifiek gaat het om het zogenoemde prestatieveld 6 “Het verlenen van 
voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een 
psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan 
het maatschappelijk verkeer”. Dit onderwerp is geselecteerd na consultatie van de raadspresidia. De 
rekenkamercommissie koos dit onderwerp om een aantal redenen: 

 Het onderwerp betreft een beleidsinhoudelijke kerntaak van de gemeente. De uitvoering van de Wmo 
is maatschappelijk en politiek relevant: een goede uitvoering raakt de levenssfeer van bewoners en is 
daarmee van groot belang; 

 De Wmo is vanuit financieel perspectief voor de gemeente een relevant onderwerp. Aan prestatieveld 
6 wordt het grootste deel van het Wmo-budget besteed, maar de gemeente is hier erg afhankelijk van 
externe partners. Bovendien komt dit prestatieveld in de komende jaren het meest (financieel) onder 
druk te staan; 

 Het onderwerp is actueel. In de afgelopen 1,5 jaar is in veel gemeenten bij de uitvoering van de Wmo 
de zogeheten “kanteling” ingezet. Kantelen staat voor in gesprek gaan met de burger om, uitgaande 
van de eigen mogelijkheden, te komen tot ondersteuning die bijdraagt aan kunnen blijven ‘meedoen’ 
in de samenleving. Zo kan de uitvoering van de compensatieplicht veel vaker leiden tot ondersteuning 
die gevonden wordt in de wijk, dichtbij huis en met vrijwillige inzet. Individuele voorzieningen worden 
pas verstrekt als er geen andere oplossingen zijn; 

 Het onderwerp is beïnvloedbaar. De gemeente heeft een zekere mate van beleidsvrijheid en kan 
accenten leggen in de uitvoering. De taakuitvoering is niet volledig dichtgetimmerd door wet- en 
regelgeving. De gemeente kan eigen keuzes maken en daardoor (mogelijk) tot een (nog) betere 
taakuitvoering. 

De centrale onderzoeksvraag luidt: In hoeverre is de vaststelling en uitvoering van het Wmo-beleid 
(prestatieveld 6) in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland doeltreffend en doelmatig? 

Het onderzoek is in juni van start gegaan met een eerste verkenning van het vraagstuk onder raadsleden 
(raadspresidium) en zal naar verwachting eind oktober 2012 resulteren in een onderzoeksrapport. 

 
Volgende onderzoeken 
Heeft u ideeën voor een mogelijk volgend rekenkameronderzoek? Geef deze dan door aan de 
rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie stelt tips en suggesties op prijs. 
 
Website 
De website van de rekenkamercommissie is in ontwikkeling. Binnenkort kunt u via de website van elk van de 
drie gemeenten doorklikken naar de vernieuwde website. Daar kunt alle informatie over rekenkameronderzoek 
vinden. Ook kunt u daar eerdere rekenkameronderzoeken over Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland 
downloaden. 
 
 
Contactgevens 
Rekenkamercommissie SED 
Postbus 20 
1610 AA Bovenkarspel 

Email secretaris/onderzoeker: RekenkamercommissieSED@stedebroec.nl 
Telefoon secretaris/onderzoeker: 06-1594 7001 

Email voorzitter: hans.gerrits.jans@planet.nl 
Telefoon voorzitter: 06-21527724 
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