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Concept verslag Algemene Ledenvergadering NVRR 
 
Datum:  Vrijdag 26 juni 2020 
Aanvang:  10:00 uur 
Locatie:  Via zoom 
 
Aanwezig: 
 

Achternaam Titel Voorletters Functie Rekenkamer(commissie) 

Backus  G. Voorzitter Nijmegen 

Van den Berg  M. Vicevoorzitter Leiden en Leiderdorp 

De Boer  R. Voorzitter Coevorden 

Crul  F. Lid Heemstede 

Van Deursen Drs. W. Voorzitter Schiedam-Vlaardingen 

Everts  W. Voorzitter Veendam 

Fonteine  W. Lid 
Kapelle, Vlissingen, 
Middelburg 

Giskes  F. Bestuurslid NVRR 

Hoenderdos Dr. Ir.  A.W.C. Bestuurder-directeur 
Randstedelijke 
Rekenkamer 

Hofstra Drs.  P.L. Voorzitter Rotterdam 

Kamermans Drs. R.L. Voorzitter 

Wassenaar, Voorschoten, 
Oegstgeest en 
Leidschendam-Voorburg 

Lemmens  E. Bestuurslid NVRR 

Lunsing  J.R. Bestuurslid NVRR 

Maasdijk  L. Voorzitter Wijdemeren 

Mathijssen   S.W. Bestuurslid NVRR 

Mul Drs. R. Erelid  

Van Proosdij  N. Secretaris Enschede 

De Ridder Dr. J. 
Bestuurslid, 
Voorzitter 

NVRR 

Van Tulder  M. Lid Oss 

Vintcent  N. Griffier Beesel 

Wannet  S. Secretaris Zeist 

Wokke  H. Voorzitter SED 

  

1.  Opening 
 
Jan de Ridder (voorzitter van de NVRR) opent de vergadering om 10:04 uur en heet iedereen welkom.  
Deze ALV vindt voor de eerste keer plaats via Zoom. De spelregels worden uitgelegd. De voorzitter 
vraagt of iemand bezwaar heeft tegen het opnemen van de vergadering voor de notulist. Hier heeft 
niemand van de aanwezigen bezwaar tegen. 
 

2.  Mededelingen van het bestuur en vaststelling agenda 
 
De Rekenkamer Rotterdam vraagt wie de aanwezigen zijn bij deze vergadering. Er zijn 17 leden 
aanwezig en hun namen worden opgenoemd. De voorzitter geeft aan dat de penningmeester zich 
gisteren ziek heeft gemeld.  
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3.  Vaststellen van het concept verslag van de ALV van 29 november 2019 
 
Tijdens de vergadering van november is aangegeven dat het bestuur het idee van een klankbord van 
leden zou bespreken. De Rekenkamer Rotterdam vraagt of dit gebeurd is en wat hier de conclusie van 
is. De voorzitter antwoordt dat dit idee inderdaad besproken is binnen het bestuur en dat men hier 
positief over is. Er moet echter nog wel naar de juiste vorm gezocht worden. Het bestuur zal voor de 
ALV van het najaar 2020 met een concreet voorstel zal komen. 
 
De notulen worden akkoord bevonden, met dank aan de notulist.  

 
4.  Jaarverslag en -rekening 2019 

 
Het jaarverslag 2019 is opgesteld en voorgelegd aan een accountant. Deze heeft een goedkeurende 
verklaring afgegeven. De voorzitter vraagt of er opmerkingen/vragen zijn naar aanleiding van het 
jaarverslag.  
 
De Rekenkamercommissie Veendam geeft aan dat bij Kring Noord Groningen toegevoegd dient te 
worden. 
 
De Rekenkamer Rotterdam geeft aan dat dit een aanzienlijk beter jaarverslag is dan het verslag over 
het jaar 2018, complimenten hiervoor. Er is nog wel een vraag over het vermelden van de subsidie op 
de balans. Er staat nog een bedrag van € 175.000 genoemd. Wordt dit bedrag nog uitgegeven? De 
voorzitter antwoordt dat een belangrijk deel van de subsidie is uitgegeven. Dit is ook vermeld in de 
subsidieverantwoording naar BZK. Een gedeelte van het ontvangen bedrag aan subsidiegelden zal 
teruggestort worden. De Rekenkamer Rotterdam maakt uit het jaarverslag op dat een bedrag van € 
73.000 nog niet besteed is. Klopt dit? De voorzitter geeft aan dat het een ‘lopende’ subsidie is. Er zit 
een tijdspanne tussen het uitgeven van de subsidiegelden en het opmaken van het jaarverslag. 
Inmiddels zijn een aantal projecten afgerond. Het bestuur zal ervoor zorgen dat de volgende subsidie 
parallel met het kalenderjaar loopt. Het is voor de Rekenkamer Rotterdam toch nog niet duidelijk 
welk bedrag besteed is en welk bedrag terugbetaald moet worden. De voorzitter antwoordt dat een 
bedrag van € 30.000 à € 40.000 terugbetaald zal moeten worden. Er is een onder uitputting geweest 
van de toegezegde bedragen. Het bestuur vindt dit erg vervelend en dit is ook besproken met BZK. 
De Rekenkamer Rotterdam vindt dit een heldere toelichting. Hij geeft aan het prettig te vinden dat dit 
ook besproken is met BZK.  
 
De Rekenkamer SED wil graag een toelichting op het exploitatieoverzicht. Onder het kopje 
Baten>subsidie staat bij Realisatie 2018 een bedrag van € 15.730 en bij Realisatie 2019 een bedrag van € 
85.565. Zijn dit ook terug te betalen bedragen? Er is een subsidie toegekend van € 196.000. In de 
jaarrekening is maar € 85.000 verantwoord. Dit is niet erg duidelijk.  
 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur niet gelukkig is met de huidige systematiek en geeft aan dat 
de subsidiegelden parallel met het kalenderjaar moeten lopen.  
 
Rekenkamer SED merkt op dat een jaarrekening bedoeld is om een overzicht te geven. Onder het 
kopje Baten staan kleinere bedragen verantwoord dan de bedragen die op de balans vermeld staan, 
zeker ten opzichte van de toegekende subsidie. De voorzitter geeft aan dat de toegekende bedragen 
niet de feitelijke ontvangen bedragen zijn. In 2018 is er weinig besteed. Inmiddels zijn er ook bedragen 
terugbetaald en staan dus niet meer op de balans. Van een groot deel van de subsidie wordt 
inderdaad geen gebruik gemaakt.  
 
De Randstedelijke Rekenkamer geeft aan dat de Kring Flevoland actief is en het woordje “mogelijk” 
weggehaald kan worden.  
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De voorzitter geeft aan dat het bestuur bij de volgende ledenvergadering een overzicht zal geven van 
de problematiek van de subsidiegelden. De Rekenkamer Rotterdam pleit ervoor om dit overzicht niet 
te beperkt te maken. Hij wil graag een cijfermatige opstelling van hoe de besteding exact verlopen is. 
Niet alleen bedragen maar ook aan wie de gelden verstrekt zijn. De voorzitter licht nog toe dat de 
verantwoording van de subsidie steeds nauwkeuriger is. Er is ook een afspraak met BZK over de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de besteding van de subsidiegelden.  
 
De voorzitter wil graag het jaarverslag en -rekening 2019 ter stemming brengen, de twee genoemde 
correcties zullen doorgevoerd worden en met de toezegging dat er voor de volgende ALV een 
overzicht beschikbaar is. 
De vraag is: Verleent u het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid van 1 januari 2019 tot 
en met 31 december 2019? Er kan alleen maar gestemd worden op ‘ja’ of ‘nee. Niet op ‘mits’. Wanneer 
u met ‘mits’ wil stemmen dan wordt u gevraagd om niet te stemmen. 
Het jaarverslag en -rekening krijgt 100 % decharge van de aanwezig leden, waarvoor dank. 
 

5.  Statutenwijziging 
De secretaris geeft een toelichting op het voorstel van de statutenwijziging. Robert Mul geeft aan het 
jammer te vinden dat de vertegenwoordiger van de Algemene Rekenkamer een adviserende functie 
krijgt en niet meer een volwaardig bestuurslid is. Hij geeft aan de motivatie hiervoor niet duidelijk te 
vinden. De voorzitter antwoordt dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de motivatie van het 
bestuur en de motivatie van de Algemene Rekenkamer. Het bestuur vindt het belangrijk om de 
Algemene Rekenkamer te blijven betrekken bij de NVRR en dit is een vorm waarbij dit mogelijk blijft. 
Francine Giskes licht toe dat er een tijdsverschil is tussen de start van de NVRR en de huidige 
omstandigheden. De Algemene Rekenkamer heeft het altijd belangrijk gevonden om samen met de 
NVRR op te trekken en hier een nadrukkelijke rol in te spelen. Er is nu een stevig fundament voor de 
lokale rekenkamer(commissies). Nu gaan verschillende overheidsniveaus door elkaar heen lopen. De 
Algemene Rekenkamer wil echter nauwe banden met de NVRR houden en beveelt deze constructie 
dan ook van harte aan. De Algemene Rekenkamer blijft op deze manier actief betrokken. Robert Mul 
vindt dit echter niet overtuigend klinken en blijft deze stap betreuren.  
De Rekenkamer Rotterdam vindt de toelichting op dit punt ongelukkig verwoord. De toelichting van 
de voorzitter en van Francine Giskes maakt het duidelijker. De onafhankelijkheid geldt voor zowel de 
lokale rekenkamers als voor de Algemene rekenkamer. Het verschil is dat het een nationale 
rekenkamer is. De belangenvertegenwoordiging van lokale rekenkamers vindt plaats op landelijke 
niveau. De vertegenwoordiging van de NVRR op nationale niveau is prima. De 
belangenvertegenwoordiging is per definitie landelijk gericht. De positie van de Algemene 
Rekenkamer is hier toch wat moeilijk en hij begrijpt deze afweging. Hij geeft aan een adviserende rol 
uitstekend te vinden. De verbinding tussen de NVRR en de Algemene Rekenkamer gaat hiermee niet 
verloren. 
 
Er zijn lange discussies geweest over wie wel of niet lid van de vereniging kan zijn. Het blijft wrikken 
dat alleen voorzitter lid kunnen zijn terwijl een heleboel anderen structureel verbonden zijn aan de 
rekenkamer. Goed dat er wel een mogelijkheid is om degenen die structureel verbonden zijn wel toe 
te laten tot het bestuur. Dit moet wel beperkt blijven tot degenen die structureel verbonden zijn. Die 
mogelijkheid wordt wel opengehouden voor de functie van voorzitter. De Rekenkamer Rotterdam 
heeft hier wel aarzelingen bij.  
 
De secretaris geeft aan dat het de vraag is of de wijzigingen doorgevoerd moeten worden, naar 
aanleiding van de opmerkingen die gemaakt zijn.  De genoemde opmerkingen liggen in de lijn van de 
gedachten van het bestuur. Het gaat dus om leden toe te laten die structureel verbonden zijn aan 
rekenkamers. De opmerking met betrekking tot de voorzitter is geen statutenwijziging want deze 
mogelijkheid was er altijd al. De voorzitter merkt op dat de leden de voorzitters rechtstreeks kiezen. 
Dit punt is in het verleden in de statuten opgenomen vanuit een praktisch oogpunt. 
 
De Rekenkamer Rotterdam wil graag dat deze toelichting van de voorzitter wordt vastgelegd in de 
notulen. Hij kan zich vinden in de nadere toelichting van de voorzitter.  
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De voorzitter van de Rekenkamercommissie SED heeft altijd begrepen dat de 
Rekenkamer(commissies) lid zijn van de NVRR. Er staat echter vermeld dat alleen voorzitters van 
Rekenkamer(commissies) lid kunnen zijn van de NVRR. De Rekenkamer is aangemeld en niet de 
voorzitter van de Rekenkamer. Hij vraagt zich af of iedereen hier wel van op de hoogte is. Is dit wel 
duidelijk vermeld in de communicatie naar de leden? 
De secretaris antwoordt dat de historie hierover niet duidelijk is. Jan Lunsing geeft aan dat 
Rekenkamer(commissies) geen rechtspersonen zijn en voorzitters wel. De Rekenkamercommissie SED 
geeft aan dat de voorzitter als zodanig geen rechtspersoon is maar een natuurlijk persoon. Robert Mul 
licht toe dat de NVRR opgestart is met het idee dat Rekenkamer(commissies) lid zouden zijn, 
vertegenwoordigd door de voorzitter. De intentie is om Rekenkamer(commissies) lid te laten zijn. De 
Rekenkamer SED vraagt of het dan klopt wanneer een voorzitter van de Rekenkamer(commissie) 
stopt, dan dus ook het lidmaatschap stopt? 
De voorzitter antwoordt dat dit onderwerp explicieter beschreven moet worden op bijvoorbeeld de 
website. Ook zal aan de notaris worden gevraagd of hij problemen bij dit punt ziet. Hij wil dit punt 
wel graag in stemming brengen met de toelichtende verklaring opgenomen in de notulen.  
 
De Rekenkamer SED merkt nog op dat in de stemming ook zichtbaar moet zijn hoeveel personen niet 
gestemd hebben. Bij de vorige stemming stond 100% ja en dit is dus feitelijk niet juist. 
 
Vanuit de Rekenkamercommissie Heemstede is een lid van de Rekenkamercommissie aanwezig in de 
vergadering. Is hij stemgerechtigd? De secretaris antwoordt dat er per Rekenkamer(commissie) één 
persoon is toegelaten. Het bestuur van de NVRR gaat ervan uit dat de aanwezigen mandaat hebben 
om te stemmen namens de voorzitter. Vanuit de vergadering komt de opmerking dat dit juridisch niet 
juist is. Ook wordt de vraag gesteld wanneer er sprake is van een quorum. Bij welk aantal wordt 
gesproken van een rechtsgeldige vertegenwoordiging? De voorzitter antwoordt dat hij deze gegevens 
niet paraat heeft. 
De Rekenkamer Rotterdam deelt deze onduidelijkheid. Hij stelt voor om een commissie in te stellen 
van een klein aantal leden om nader de hierover gedachten te laten gaan en dit daarna voor te leggen 
aan een notaris. Hij wil hier graag een bijdrage aan leveren. 
Ook merkt hij op dat hij voorzitter is van vijf betalende Rekenkamers. Hij heeft dus eigenlijk vijf 
stemmen maar dit zie je niet terug in de ‘polls’. Hij vraagt om hier volgende keer rekening mee te 
houden.  
De voorzitter vindt het idee om een commissie van een aantal leden in te stellen een goed idee.  
De secretaris merkt op dat er een wetswijziging aankomt welke consequenties heeft voor de 
Rekenkamer(commissies) en de leden. Deze wijziging van de statuten heeft ook te maken met 
‘achterstallig’ onderhoud en daarom is het belangrijk om wel de stemming door te laten gaan. 
Robert Mul geeft aan dat er bij een statutenwijziging 2/3 van de leden aanwezig moet zijn. Wanneer 
dit niet geval is moet er een nieuwe ALV uitgeschreven worden en hierin kan de wijziging met 2/3 
meerderheid van de aanwezige leden aangenomen worden. 
De Rekenkamercommissie SED snapt de praktische invulbaarheid maar geeft aan dat de statuten juist 
bestaan om zaken goed te uitvoeren. Hij vraagt zich bovendien af hoeveel draagvlak er binnen de 
vereniging is wanneer er maar zo weinig leden bij de vergaderingen aanwezig zijn en stemmen over 
de vraagstukken. 
 
De Rekenkamercommissie Coevorden vraagt zich af wie nu contributie plichtig is? De voorzitter of de 
Rekenkamer(commissie)? Dit moet duidelijk zijn.  
 
De Rekenkamercommissie SED merkt op dat in de huidige statuten, in artikel 18, staat vermeld dat er 
geen stemming plaats kan vinden omdat het quorum ontbreekt. De voorzitter beaamt dit. Dit punt 
heeft op de agenda gestaan en vanwege een gebrek aan Quorum kan er geen stemming plaatsvinden. 
Tussen 8 en 30 dagen moet er een nieuwe vergadering uitgeschreven worden.  
 
Francine Giskes geeft aan dat men binnen de huidige statuten lid is geworden en dat dit de werkwijze 
is waaraan men gehouden is. De Rekenkamer SED geeft aan dat zij zich aangemeld hebben als 
rekenkamer. De communicatie hierover is niet duidelijk geweest.  
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6. Jaarplan en begroting 2020 

 
Het jaarplan en de begroting 2020 is tijdens de vorige ALV in november 2019 vastgesteld. Hier was 
echter nog wel kritiek op en naar aanleiding van de kritiek is het jaarplan 2020 aangepast. 
Voorafgaand aan deze ledenvergadering zijn twee vragen gesteld door de Rekenkamercommissie 
Coevorden.  
Hij vraagt zich af waarom € 30.000 voor het ontwikkelen van de website is opgenomen als jaarlijkse 
lasten en niet als de daarvoor bestemde reserve? De voorzitter geeft aan dat het uitgangspunt is om 
zaken zoveel mogelijk uit eigen middelen te financieren en niet van de subsidiegelden. In november is 
aangegeven de reserveringen zoveel mogelijk te ontzien maar er was wel ruimte in de lopende 
begroting. Dit punt zal nog met de accountant besproken worden. De Rekenkamercommissie 
Coevorden gaat akkoord met deze uitleg. Zijn tweede vraag was dat er veel punten op het 
wensenlijstje van het bestuur staan en zou het niet verstandig zijn om de kosten voor een secretaris-
directeur in de begroting op te nemen? De voorzitter antwoordt dat de wensenlijst inderdaad te 
ambitieus was en deze is ingeperkt. Er zijn een aantal activiteiten benoemd welke afgerond zullen zijn 
voor 1 januari 2021. Er is contact met BZK voor structurele bijdrage voor de financiering van een 
secretaris-directeur en zij staan hiervoor open. Er moet nog wel goed nagedacht worden over de 
invulling. Ook dit is voldoende antwoord op de gestelde vraag van de Rekenkamercommissie 
Coevorden.  
 
De Rekenkamer Rotterdam heeft inmiddels ook zijn vraag met betrekking tot de wensenlijst 
beantwoord gekregen. Hij vraagt zich nog wel af wanneer er concreet zicht is op de definitieve 
begroting. De secretaris antwoordt dat het om € 50.000 à € 60.000 gaat, voor onder andere het 
Rekenkamerkompas en het Doe-mee-onderzoek. Er zal alleen subsidie aangevraagd worden voor de 
projecten die daadwerkelijk gerealiseerd worden.  
 

7. Advies Professionalisering 
 
De kwartiermaker heeft een advies voor de professionalisering van de NVRR opgesteld. Hier zijn veel 
discussiepunten uit voort gekomen welke besproken moeten worden met de leden. Het bestuur wil zo 
snel mogelijk beginnen met het aanstellen van een secretaris-directeur. Hier is financiële dekking voor 
vanuit de begroting en een gedeelte vanuit de subsidie van BZK. Zij stellen hiervoor voor een langere 
periode bedragen beschikbaar. Voor het aanstellen van een secretaris-directeur is geen 
contributieverhoging nodig. 
De Rekenkamer Rotterdam is blij met dit stuk over professionalisering en het kan hem niet snel 
genoeg gaan. Hij verwacht in de gelegenheid te worden gesteld om zijn mening hierover te geven. Op 
pagina 15 van het stuk wordt aangegeven dat het rechtmatigheidsbegrip gaat veranderen. Dit klopt, 
de governance gaat verschuiven van de accountant naar het college. Dit heeft wellicht consequenties 
voor de rekenkamers en de leden. 
De voorzitter geeft aan dat bij dit proces zeker leden betrokken gaan worden. In het najaar zal het 
bestuur hierover met leden in discussie gaan. Het bestuur zal wel alvast een start maken met het 
gereedmaken van de randvoorwaarden voor het aanstellen van een secretaris-directeur. In de 
subsidieaanvraag voor 2021 zal hiervoor ruimte gecreëerd worden.  
Ook de Randstedelijke Rekenkamer ondersteunt dit proces van harte. Zij vraagt zich af of er ook 
nagedacht is om deze functie in twee parttimefunctie aan te bieden gezien de verschillende taken? 
Hier is nog niet eerder aan gedacht en de voorzitter vindt het een goede suggestie. 
 
De Rekenkamercommissie Leiden en Leiderdorp vindt het fijn dat BZK financiële ruimte biedt. Zij 
geeft aan dat het wel belangrijk is wat de leden van de professionalisering terugzien. Waar is behoefte 
aan onder de leden? De voorzitter geeft aan om een aantal leden al proactief te benaderen om te kijken 
wat er bij de leden leeft. Dit zal al voor de volgende ledenvergadering zijn. 
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8. Rondvraag 

 
De Rekenkamer Rotterdam vraagt zich af of er meer bekend is over de voortgang van het 
wetsvoorstel. De voorzitter antwoordt dat er naar verwachting in september een vergadering plaats 
zal vinden. 
 
 

9. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.48 uur en dankt allen hartelijk voor hun aanwezigheid. 


