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Aanleiding: Wet versterking decentrale RK’s  

• Versterking controlerende rol AB, invoering 1 januari 2024;

• Onafhankelijk orgaan met externe leden (AB benoemt voor zes jaar);

• Onderzoeksagenda: Doeltreffendheid, Doelmatigheid en Rechtmatigheid;

• Ruime onderzoeksbevoegdheid / Onderzoeksrapporten RK openbaar;

• De wet biedt diverse keuzemogelijkheden voor concrete invulling van de RK;

• Opdracht Voorbereidingscommissie RK: voorstel AB concrete invulling RK.



Uitwerking opdracht voorbereidingscommissie 

• Invulling (keuzes) RK uitgewerkt: VISIE REKENKAMER: AB-vergadering 31 januari;

• Visie is richtinggevend document voor concrete invulling, AB kan hiermee sturen;    

• Belangrijkste onderdelen in de visie: 

1. Inhoudelijke ambitie;

2. Eigenstandig of gezamenlijk; 

3. Profiel RK;

4. Rollen in de samenwerking en werkbudget;

5. Werkwijze RK.



1. Inhoudelijk ambitie

• Invoering binnen wettelijk kader (01-01-2024) en RK toereikend toerusten;

• Constructieve bijdrage aan democratische controle en transparant bestuur;

• Onderzoek: bestuurlijke/ambtelijke impact / doorwerking, leren en verbeteren;

• Beperkt aantal onderzoeken (binnen budget), geen dubbel werk.



2. Eigenstandig of gezamenlijk 

• Voorbereidingscommissie: gezamenlijke RK moet toegevoegde waarde bieden:

• Schaalvoordeel, continuïteit, wervingskracht;

• Grotere schaal: groter coördinatie/governance vraagstuk; 

organisatiekosten, wendbaarheid/maatwerk;

• Consultatie: verschillen in opgaves, bestuurscultuur, tempo, geen 

benchmarks, passend invullen, binding, niet willen ‘aanschuiven’.

• Advies: Eigenstandige RK en actief samenwerking zoeken tussen RK’s. 



3. Profiel rekenkamer 

• Voorzitter (politieke antenne/verbindend) en twee leden;

• Onafhankelijke secretarisfunctie (eventueel samen met andere RK); 

• Balans in onafhankelijkheid en nabijheid + binding met opgaves WDODelta;

• Marktconforme vergoedingsregeling RK-leden (verordening).



4. Rollen in de samenwerking met RK 

• Dijkgraaf: verbindende rol tussen RK en WDODelta;

• Auditcommissie: inhoudelijk gesprekspartner / klankbord namens AB;

• Concerncontrol: ondersteunt, vervult loketfunctie en is budgethouder;

• AB: visie, benoemt en stelt budget beschikbaar (indictie: € 63.000);

• Evaluatiemomenten.



5. Verwachte werkwijze RK  

• Stelt eigen werkwijze vast (samenwerkingsgericht); 

• Onderzoekskalender: in goed overleg met het AB (via AC) vast; 

• Actieve samenwerking met andere RK’s; 

• RK verantwoordelijk voor sturing en kwaliteit extern onderzoek; 

• Route RK-rapport:

I. Ambtelijk wederhoor; 

II. Bestuurlijke reactie; 

III. RK presenteert tijdens Delta; 

IV. Besluitvorming tijdens AB-vergadering.



Vervolgstappen / planning

1. Vaststellen visie RK: AB van 31 januari;

2. Vaststellen van uitgewerkt uitvoeringsbesluit: AB van juni/juli;  

3. Selectieprocedure RK-leden door selectiecommissie uit DB/AB: sept/okt;

4. Benoeming / beëdiging RK-leden: AB van november; 

5. Start rekenkamer WDODelta: 1 januari 2024.

6. AB kan bij alle vervolgstappen sturen en suggesties meegeven; 



Einde presentatie

Voorbereidingscommissie

Invoering rekenkamer

Marcel Poorthuis, Concerncontroller, 17 januari 2023.



Bijlagen / 

achtergrondinformatie



Uitgevoerd door rekenkamers van waterschap Rivierenland / De Dommel / Brabantse Delta

• doelmatigheid en doeltreffendheid vergunningverlening, toezicht en handhaving;

• samenwerking muskusrattenbeheer;

• uitvoerring van het subsidiebeleid;

• samenwerking met gemeente bij het stedelijk waterbeheer;

• inkoop- en aanbestedingsbeleid;

• kaderrichtlijn water;

• schadevergoedingen;

• de Energiefabriek;

• budgetoverschrijding project AWP 2.0;

• grip, samenhang en control bij verbonden partijen;

• effectiviteit watertoets;

• nationaal bestuursakkoord water;

• quickscan duurzaamheid;

Voorbeelden uitgevoerde RK onderzoeken



DB
DB steunt voor verantwoording op Systeem van Control

Eerste linie:

Dir en Mngt. Org.
Tweede linie:

Bedrijfsvoering (Pijofach)

Derde linie:

Concerncontrol

Verantwoordelijk voor  
beheersing eigen proces

Monitoren, adviseren, 
bewaken, rapporteren

Werking en Borging 
Systeem van Control

Werkprocessen
Procedures, verordeningen

IC / VIC / ICF / ISMS Audits, onderzoek 

Soft Controls: cultuur, houding, gedrag en ‘Tone at the Top’

Positie RK in Systeem van Controle en verantwoording

AB RekenkamerAccountant

Audit cie. 

Kaderstelling en controle Verantwoording

Doelmatigheid en doeltreffendheid 
maatschappelijk effecten (doelbereik)

Planning 
& 

Control 
en 

Interne 
beheersing

Rechtmatig + 
getrouwheid



Risico’s en beheersmaatregelen invoeringstraject 

• Stagnatie in uitwerken van het uitvoeringsbesluit / besluitvorming.

(om die reden zijn we tijdig begonnen)

• Geen geschikte kandidaten kunnen selecteren.

(om die reden tijdig begonnen, zodat we tijdig met werving kunnen starten, campagne 

NVVR, passende / marktconforme vergoeding bieden)

• Geen budget voor RK beschikbaar.

(is ter afweging aan het Algemeen Bestuur)



Einde bijlagen.


