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Voorwoord en samenvatting
De rekenkamercommissie Schieland en de Krimpenerwaard doet – conform onze 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 Jaarplan 2022 aan.
Wat betreft ons Jaarplan 2022 zullen we allereerst het onderzoek naar de Financiële bijdragen
aanleg natuurlijkvriendelijke oevers afronden. Verder zal de rekenkamercommissie in het
voorjaar van 2022 wederom een onderzoek uitvoeren naar de informatiewaarde van de
Jaarverslaglegging 2021 van het hoogheemraadschap. Dit onderzoek leidt tot een
rekenkamercommissiebrief.
Verder zijn wij van plan in ieder geval één diepgaander onderzoek uit te voeren. Daarvoor hebben
we het onderwerp gekozen: Effectiviteit van advisering door het hoogheemraadschap. Over deze
keuze is ook contact geweest met de portefeuillehouder Financiën & ICT, in verband met de
afstemming over de onderzoeken door het college ex artikel 109a van de Waterschapswet en met
de accountant.
Wij hebben voor de vaststelling van dit jaarplan de fractievoorzitters van de Verenigde
Vergadering bevraagd op mogelijke onderwerpen voor een onderzoek in 2022 of volgende jaren.
De meeste aangedragen onderwerpen zijn opgenomen in een groslijst, die ook onderwerpen
omvat die de commissie zelf heeft genoemd.
De rekenkamercommissie gaat ervan uit dat dit Jaarplan een goede invulling vormt van onze
opdracht voor het jaar 2022.
Namens de rekenkamercommissie,
Frits J.J. Brouwer
(extern voorzitter)
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Jaarplan 2022
Samenstelling en werking rekenkamercommissie
De
-

samenstelling van de rekenkamercommissie is onveranderd t.o.v. het jaar 2021:
de heer F.J.J. Brouwer
- extern voorzitter
mevrouw M. Broere-Van der Wees - lid/plaatsvervangend voorzitter
de heer M. Biljoen
- lid
de heer J.H. van Dorp
- lid
de heer W. van Heemst
- lid

Ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie is de heer P. Boesberg. De onderzoeker van de
rekenkamercommissie is mevrouw M. de Jager, in ambtelijke dienst van het hoogheemraadschap.
Door het vertrek van mevrouw Wolters is een vacature ontstaan voor een tweede onderzoeker.
De rekenkamercommissie vergadert in principe maandelijks; vast agendapunt is het bespreken
van de voortgang van de onderzoeken.
Wat gaat de rekenkamercommissie in 2022 onderzoeken?
In dit Jaarplan geeft de rekenkamercommissie aan welke onderwerpen in 2022 onderzocht zullen
worden. Op basis van ons onderzoeksprotocol hanteert de rekenkamercommissie bij de keuze
van een onderzoeksonderwerp de volgende criteria voor de prioriteitstelling:
a. gaat over zaken die door het hoogheemraadschap te beïnvloeden zijn
b. is maatschappelijk relevant
c. heeft (mede) een groot financieel belang
d. sluit aan op de visie, doelen en beleidsprioriteiten van het hoogheemraadschap
e. heeft een politiek-bestuurlijk belang
f. levert bruikbare leereffecten op voor de Verenigde Vergadering en het college van dijkgraaf
en hoogheemraden
g. speelt ook bij andere waterschappen
h. levert een degelijk onderzoeksresultaat op
i. wordt (t.z.t) verspreid over meerdere beleidsterreinen.
Het Jaarplan 2022 van de rekenkamercommissie is op de volgende wijze tot stand gekomen.
Op de eerste plaats zijn uiteraard het lopende onderzoek naar de Financiële bijdragen aanleg
natuurlijkvriendelijke oevers en het in opdracht van de Verenigde Vergadering standaard uit te
voeren onderzoek naar de informatiewaarde van de Jaarverslaglegging op de rol gezet.
Vervolgens is de bestaande groslijst1 geactualiseerd met inbreng van alle leden van de
rekenkamercommissie. Daaraan is toegevoegd een aantal onderwerpen die door de
fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering zijn genoemd in contacten met alle leden van de
rekenkamercommissie. Voor de nieuwe groslijst, zie bijlage 1. Op basis van een gedegen
afweging – in het licht van de hierboven vermelde criteria – is door de leden van de
rekenkamercommissie vervolgens een nieuw onderzoeksonderwerp gekozen. Dit leidt tot de
volgende lijst van in 2022 te onderzoeken onderwerpen:
1. Rekenkamercommissie-onderzoek naar de Financiële bijdragen aanleg natuurvriendelijke
oevers
In het eerste kwartaal 2022 ronden wij het onderzoek af naar de financiële bijdragen voor de
aanleg van natuurvriendelijke oevers. De centrale onderzoeksvraag daarbij is: hoe verloopt
het proces van financiële bijdragen van het hoogheemraadschap aan omgevingsinitiatieven
met betrekking tot de aanleg van natuurvriendelijke oevers?

1

zie ons Jaarplan 2021
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2. Rekenkamercommissie-brief Informatiewaarde Jaarverslaglegging 2021
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. Via een rekenkamercommissiebrief doet de rekenkamercommissie in het tweede kwartaal van 2022 hier
onderzoek naar.
De rekenkamercommissie wil hierover duidelijke afspraken maken met de organisatie, zodat
er hiervoor voldoende doorlooptijd wordt gegeven aan de rekenkamercommissieleden, die dit
onderzoek in persoon uitvoeren, zonder steun van de eerder genoemde onderzoekers.
3. Effectiviteit van advisering door het hoogheemraadschap
Het hoogheemraadschap adviseert 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 advisering richt zich niet enkel op het behoud van de huidige
situatie maar vooral op de toekomstbestendigheid van alle waterstaatkundige aspecten inclusief die van klimaatbestendigheid - bij de ruimtelijke plannen. De rekenkamercommissie
wil de effectiviteit van de uitgebrachte adviezen aan provincie en/of gemeenten over de
laatste jaren onderzoeken.
Inzet middelen
In 2022 beloopt het budget van de rekenkamercommissie een bedrag van bijna 10.000 euro.
Daarnaast kan de rekenkamercommissie in 2022 een beroep doen op de inzet van onderzoekers
uit de organisatie voor in totaal 700 uur. Hieronder is een overzicht opgenomen over de inzet van
deze middelen.
Omschrijving

Geld
€

Presentiegeld voorzitter (incl. reiskosten)
Vergoeding leden rekenkamercommissie
Lidmaatschap van de NVRR
Rekenkamercommissiebrief Jaarverslaglegging 2021
Rekenkameronderzoek Financiële bijdragen aanleg natuurvriendelijke oevers
Rekenkameronderzoek Effectiviteit advisering door het hoogheemraadschap

Uren
onderzoek

3.000,-6.035,-750,--25
675
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Bijlage 1
Groslijst onderzoeksonderwerpen
De rekenkamercommissie heeft een aantal potentiële onderwerpen voor onderzoek
geïnventariseerd in onderstaande groslijst. Daarin zijn ook de meeste van de deze zomer door de
fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering aangedragen onderwerpen opgenomen.
Deze groslijst is overigens niet statisch; elke vergadering van de rekenkamercommissie kunnen
er onderwerpen aan worden toegevoegd of afgevoerd, op basis van nieuwe inzichten. Voor het
moment geeft de groslijst een indruk waar de aandacht van de rekenkamercommissie naar uit
zou kunnen gaan.
-

hoe staat het met de kwaliteit van de vergunningverlening?
is het beheer van onze waterstaatswerken op orde?
draagt de huidige vorm van participatie bij aan het bereiken van onze doelen?
hoe is de werking van de baggermethodiek i.r.t. het bestaande bodemprofiel en de rol van de
schouw?
hoe is de aanpak voor het probleem van de Amerikaanse rivierkreeft?
is de nota Duurzaamheid adequaat uitgevoerd?
is ons integriteitsbeleid op orde?
hoe staat het met de omvang en het effect van onze klimaatuitgaven?
is de financiering van de afvalwaterzuivering op termijn verzekerd?
is het beheer van onze eigendommen op orde?
hoe is de (financiële) afhankelijkheid van ons assetmanagement van andere waterschappen?
gaan we het als HHSK redden om volgens planning klimaatneutraal te gaan werken?
hoe staat het met de bestuurskracht van HHSK in licht toekomstige taken? (net zo'n onderzoek
als bij gemeenten)
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