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Voorwoord en samenvatting
De rekenkamercommissie Schieland en de Krimpenerwaard doet – conform haar verordening onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de niet-financiële rechtmatigheid van
het door het Bestuur van het hoogheemraadschap gevoerde bestuur. De kernwaarden waarmee
de rekenkamercommissie dit doet, zijn: zorgvuldig bij de verzameling van relevante feiten,
objectief in haar analyses en transparant in haar oordeelsvorming.
Met dit in gedachten treft u hierbij ons Jaarverslag 2021 aan.
Op 3 februari 2021 hebben we ons Jaarplan 2021 ter informatie verzonden aan de Verenigde
Vergadering. Voor het overgrote gedeelte is ons werk in 2021 conform plan uitgevoerd. De
rekenkamercommissie heeft in de eerste helft van 2021 het rekenkameronderzoek naar de
Governance van de gemeenschappelijke regelingen en een rekenkamercommissiebrief over de
Jaarverslaglegging 2020 aan de Verenigde Vergadering verzonden. In de tweede helft van 2021 is
het onderzoek naar de Financiële bijdragen natuurvriendelijke oevers ter hand genomen, dat
begin 2022 wordt afgerond.
Ons Jaarverslag 2020 is op 3 februari 2021 en ons Jaarplan 2022 is op 14 oktober 2021 aan de
Verenigde Vergadering toegezonden.
In het begin van het jaar - halverwege onze zittingstermijn - hebben we als
rekenkamercommissie ook intern onze werkwijze geëvalueerd. Ten aanzien van de zichtbaarheid
van ons werk bij de Verenigde Vergadering, onze interne taakverdeling en onze (sociale)
teamvorming werden daarbij nog verbetermogelijkheden gezien.
De rekenkamercommissie gaat ervan uit dat dit jaarverslag een goed beeld geeft van hoe de
rekenkamercommissie in het jaar 2021 heeft geopereerd.
Namens de rekenkamercommissie,
Frits J.J. Brouwer,
extern voorzitter
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Over de rekenkamercommissie
Samenstelling van de rekenkamercommissie

De
-

samenstelling van de rekenkamercommissie is in 2021 ongewijzigd gebleven, als volgt:
de heer F.J.J. Brouwer
- voorzitter (extern)
mevrouw M. Broere-Van der Wees - lid/plaatsvervangend voorzitter
de heer M.H. Biljoen
- lid
de heer J.H. van Dorp
- lid
de heer W. van Heemst
- lid

Ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie was de heer P. Boesberg. De onderzoekers van
de rekenkamercommissie waren mevrouw M.E. Wolters (tot november 2021) en mevrouw M. de
Jager, die beiden werkzaam zijn bij ConcernControl van HHSK.
De zittingstermijn van de leden van de rekenkamercommissie is gelijk aan de zittingstermijn van
de Verenigde Vergadering. (Her)benoeming vindt bij het begin van elke nieuwe zittingsperiode
plaats. Na het verstrijken van de zittingstermijn blijft de voorzitter maximaal zes maanden in
functie of zoveel korter als in zijn vacature wordt voorzien.
Wij merken hierbij op dat de Wet versterking decentrale rekenkamers momenteel bij de Tweede
Kamer ligt. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat ieder waterschap – eventueel samen met
andere decentrale overheden - een onafhankelijke rekenkamer instelt, zodat op termijn een
geheel andere samenstelling van de rekenkamercommissie zal ontstaan.
Werkwijze van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is in 2021 tien keer in vergadering bijeen geweest, steeds via videovergaderen vanwege de corona-maatregelen.
Daarnaast hebben de leden samen met de onderzoekers interviews afgenomen bij het onderzoek
naar de Financiële bijdragen natuurvriendelijke oevers en zijn twee veldbezoeken gebracht bij
enkele gesubsidieerd aangelegde natuurvriendelijke oevers.
Ten aanzien van de rekenkamercommissiebrief over de Jaarverslaglegging 2020 is ook gesproken
met de accountant en het Hoofd Bedrijfsvoering.
De voorzitter heeft beide hiervoor genoemde onderzoeken in de commissie AZM toegelicht en er
vragen over beantwoord.
Tot slot is in de aanloop naar het Jaarplan 2022 gezamenlijk met de portefeuillehouder Financiën
en de accountant gesproken over de afstemming van de door elk te kiezen
onderzoeksonderwerpen.
Op de webpagina van de rekenkamercommissie [www.schielandendekrimpenerwaard.nl/overons/bestuur/rekenkamercommissie/] is alle informatie over onze werkwijze en over de door ons
uitgevoerde onderzoeken te vinden.
Interne evaluatie van de rekenkamercommissie

In februari 2021 – ongeveer halverwege haar zittingstermijn - heeft de rekenkamercommissie
intern haar werkwijze geëvalueerd. Dit gebeurde in aanwezigheid van alle leden en de secretaris,
die ook deelnam aan het gesprek. Samen zijn ‘tops’ (wat gaat goed?) en ‘tips’ (wat kan beter?)
benoemd over alle aspecten van het functioneren van de rekenkamercommissie.
Als ‘tops’ die zeker bestendigd moeten blijven in onze werkwijze, zijn in het bijzonder benoemd:
• het kwaliteitsniveau van onze onderzoeksrapporten;
• de tevredenheid over onze onderzoekers die gedegen werk leveren;
• het gevoel dat we een groep zijn, waarbinnen geen fractie-belangen spelen;
• een voorzitter die ook inhoudelijk meedenkt;
• dat we ons behoorlijk goed (resultaatgericht) aan planningen houden.
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Er zijn ook drie primaire aandachtspunten benoemd als kans voor verbetering in de komende
periode:
• zichtbaarheid van (het werk van) de rekenkamercommissie bij de Verenigde Vergadering;
• betere verdeling van de werklast over de leden;
• ook sociale activiteit voor teamvorming en als voorzitter minder zelf doen.
Deze interne evaluatie heeft de voorzitter ook met de secretaris-directeur besproken.

Wat heeft de rekenkamercommissie onderzocht?
Rekenkamercommissieonderzoek Governance gemeenschappelijke regelingen

In het eerste kwartaal van 2021 hebben wij het onderzoek afgerond naar de werking van de
gemeenschappelijke regelingen waarbij het hoogheemraadschap is betrokken. De centrale
onderzoeksvraag daarbij was: is de wijze van sturing van, beheersing van, verantwoording over
en toezicht op de gemeenschappelijke regelingen effectief? Het betrof een viertal
gemeenschappelijke regelingen, te weten: 1) De Regionale Belasting Groep, 2) AQUON, 3) Het
Waterschapshuis en 4) De GR Slibverwerking. Op 10 februari 2021 hebben wij het onderzoek aan
de Verenigde Vergadering verzonden.
Het totale beeld dat naar voren komt uit het onderzoek is positief en onze hoofdconclusie was dat
het binnen HHSK feitelijk geheel naar behoren loopt t.a.v. de governance van de
gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast zijn enkele aanbevelingen gedaan, vooral om het
binnen de Verenigde Vergadering levende gevoel op afstand te staan van de gemeenschappelijke
regelingen te verminderen. Het college heeft positief gereageerd op de onderzoeksuitkomst en
heeft de aanbevelingen – met uitzondering van die betreffende het opstellen van een kaderbrief –
overgenomen, net als de Verenigde Vergadering.
Rekenkamercommissiebrief Informatiewaarde Jaarverslaglegging 2020

Het budgetrecht van de Verenigde Vergadering kan enkel goed worden ingevuld, wanneer zij over
voldoende en goede informatie beschikt uit onder andere de begroting en de jaarverslaglegging.
De programmabegroting moet de Verenigde Vergadering in staat stellen een goede afweging te
maken over de toedeling van middelen. De jaarverslaglegging, meer in het bijzonder de
programmaverantwoording, moet voldoende en goede informatie bieden om te kunnen
controleren of, en in hoeverre de begroting is gerealiseerd.
De rekenkamercommissie concludeerde in haar rekenkamercommissiebrief van 26 mei 2021 dat
de jaarverslaglegging 2020 voldoende en kwalitatief passende verantwoordingsinformatie biedt
voor de Verenigde Vergadering om haar controlerende rol te kunnen vervullen. In het bijzonder is
daarbij nog het gerealiseerde exploitatieresultaat versus de belastingopbrengsten en het
evenwicht van baten en lasten aan het einde van meerjarenperiode onderzocht. Er zijn vijf
aanbevelingen gedaan waarop het college positief heeft gereageerd en deze zijn ook in de
Verenigde Vergadering overgenomen. N.a.v. de reactie van het college, is door de commissie
AZM het verzoek gedaan aan de rekenkamercommissie om voortaan een advies over de
jaarverslaglegging als geheel te geven, in plaats van alleen een oordeel over de informatiewaarde
ervan. We gaan proberen dat in enigerlei vorm te geven voor de jaarverslaglegging 2021.

Lopend onderzoek van de rekenkamercommissie
De opzet van ons onderzoek Financiële bijdragen natuurvriendelijke oevers is op 22 april 2021 ter
informatie aan de Verenigde Vergadering verzonden. Via dit onderzoek wil de
rekenkamercommissie ingaan op het proces en de effectiviteit van de financiële bijdragen voor de
aanleg van natuurvriendelijke oevers. De rekenkamercommissie wil op basis van casuïstiek nader
onderzoeken op welke wijze de financiële bijdragen van het hoogheemraadschap aan
omgevingsinitiatieven voor de natuurvriendelijke oevers tot stand komen en wat de effectiviteit is
van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers. Het onderzoek is in de zomer van 2021 gestart
en naar verwachting kan dit onderzoek in februari 2022 worden afgerond.
5

Ten behoeve van ons jaarplan 2022 is als primair onderzoeksonderwerp gekozen: Effectiviteit van
advisering door het hoogheemraadschap. Dit betreft advisering aan de provincie Zuid-Holland en
de inliggende gemeenten over de ruimtelijke visies en plannen tot (her)inrichting van stedelijke
en landelijke gebieden. De gevraagde en ongevraagde advisering richt zich op de aspecten van
waterveiligheid voor bewoners en bedrijven, het beheer en de kwaliteit van het oppervlaktewater
en het zuiveren en transport van afvalwater. De rekenkamercommissie wil de effectiviteit van de
uitgebrachte adviezen aan provincie en/of gemeenten over de laatste jaren onderzoeken en
daarbij ook nagaan of de organisatie over de juiste (ICT-)hulpmiddelen voor een goede
advisering beschikt. Eind 2021 is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor dit
onderzoek.

Inzet middelen
Het budget van de rekenkamercommissie bedroeg in 2021 € 9.785. De werkelijke kosten komen
uit op € 9.638.
Daarnaast kan de rekenkamercommissie een beroep doen op de inzet van onderzoekers uit de
organisatie van het hoogheemraadschap tot een maximum van 700 uur. Hieronder is een
overzicht opgenomen van de inzet van deze uren.
Omschrijving
Presentiegeld voorzitter (incl. reiskosten)
Vergoeding leden rekenkamercommissie
Lidmaatschap van de NVRR
Rekenkamercommissiebrief Informatiewaarde
Jaarverslaglegging 2020
Rekenkamercommissieonderzoek Governance
gemeenschappelijke regelingen
Rekenkamercommissieonderzoek Financiële bijdragen
natuurvriendelijke oevers

werkelijk
geld
Uren1)
2.862
6.014
762
--

25

40
618

675
Totaal

1)

raming
geld
uren1)
3.000
6.035
750
--

9.785

700

9.638

658

Uurtarief in programmabegroting bedraagt € 83,--.
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