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G e a c h t e leden van de raad,
De R e k e n k a m e r W e s t Twente biedt u hierbij het jaarverslag 2011 en het jaarplan 2012 a a n . In
het jaarverslag doet de R e k e n k a m e r verslag van de o n d e r z o e k e n en activiteiten die zij in het
jaar 2011 heeft verricht. Door middel van het jaarplan brengt de R e k e n k a m e r u op de hoogte
van haar w e r k z a a m h e d e n in 2012.
Met vriendelijke groeten,

J a s p e r Loots
Directeur

Rekenkamer

West

Twente

Rekenkamer West Twente
Jaarverslag 2011 en Jaarplan 2012

Januari 2012

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2011 en het onderzoeksprogramma 2012 van de Rekenkamer
West Twente. In het jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten die de
Rekenkamer in het jaar 2011 heeft verricht. In het onderzoeksprogramma is een overzicht
te vinden van de geplande onderzoeksonderwerpen voor 2012 in de gemeenten
Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden.
De Rekenkamer beoogt u met dit document op de hoogte te houden van haar
werkzaamheden.
Tot slot treft u in bijlage 1 een overzicht met de nevenfuncties die ik momenteel vervul
(conform artikel 5, lid 4 van de verordening op de Rekenkamer).
Namens de Rekenkamer West Twente,
Jasper Loots
Directeur Rekenkamer West Twente
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1. Jaarverslag 2011
1.1 / Inleiding
Eind 2011 besloten de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden om de huidige
invulling van de rekenkamerfuncties met driejaar te verlengen. Bovendien is eind 2011
besloten om in de Rekenkamer West-Twente ook de rekenkamerfunctie van de gemeente
Twenterand te integreren. In het onderzoeksprogramma 2012 (hoofdstuk 2) maakt de
rekenkamer inzichtelijk welke onderzoeken zij het komende jaar uitvoert.
In maart 2011 kwam de Rekenkamer West Twente met haar onderzoeksprogramma voor
het jaar 2011. De gemeenteraden van de drie gemeenten werden vooraf in de
gelegenheid gesteld om suggesties voor onderzoeksonderwerpen aan te dragen. In
paragraaf 1.2 van dit jaarverslag maakt de rekenkamer inzichtelijk welke onderzoeken zij
uiteindelijk heeft geprogrammeerd en uitgevoerd.

1.2 / Uitgevoerde onderzoeken
De Rekenkamer voerde de volgende
/
Hellendoorn
/
Hellendoorn
/
Rijssen-Holten
/
Rijssen-Holten
/
Rijssen-Holten
/
Wierden
/
Wierden

derzoeken uit in 2011:
Verbonden Partijen (gestart in 2010)
Grote Projecten (Stationsomgeving Noord)
Verbonden Partijen (gestart in 2010)
Plausibiliteit ombuigingsvoorstellen
Raadsworkshop grondexploitaties
Handhaving RO/bouw- en woningtoezicht
Quickscan grondexploitaties (lopend)

Hellendoorn en Rijssen-Holten Verbonden Partijen:
De gemeente werkt met verbonden partijen samen om haar maatschappelijke ambities te
verwezenlijken. Daarnaast heeft de gemeente in verbonden partijen ook een bestuurlijk en
een financieel belang. Wat betreft dit laatste kan het soms gaan om forse (financiële)
risico's. Om deze reden is het van belang dat de gemeenteraad zicht heeft op de realisatie
van de maatschappelijke ambities van de gemeente én de (financiële) stabiliteit van
verbonden partijen. In de onderzoeken in Rijssen-Holten en Hellendoorn heeft de
Rekenkamer ingezoomd op de Regio Twente en Soweco.
Rijssen-Holten
Op basis van het onderzoek concludeert de Rekenkamer dat binnen de gemeente
Rijssen-Holten een groot politiek bewustzijn is van het regionaal belang bij samenwerking.
Echter, in de omgang met de verbonden partijen en het (ontbreken van) beleid constateert
de Rekenkamer enkele risico's voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de
gemeentelijke doelstellingen binnen het regionale belang.
De gemeenteraad van Rijssen-Holten stelt onvoldoende kaders ten aanzien van het beleid
in de regio en laat zich hierdoor in feite de politieke ruimte ontnemen om te sturen. Het
formuleren van een beleidskader gaat het voeren van 'incidentenpolitiek' tegen en
voorkomt daarnaast dat de raad wordt geconfronteerd met een overkill aan informatie. Een
beleidskader biedt handvatten om informatie te filteren en te beoordelen. In plaats van de
Regio leidend te laten zijn en steeds op Regiovoorstellen te reageren, kan een raad ook
zelf het initiatief nemen om de richting te bepalen die hij op wil met de verbonden partij.

De Rekenkamer beveelt de gemeenteraad en het college van B&W van Rijssen-Holten
aan om in de sturing en controle op verbonden partijen de realisatie van de gemeentelijke
doelen centraal te plaatsen.
Het onderzoeksrapport 'Samen werkt? Onderzoek Verbonden Partijen gemeente RijssenHolten' is door de onderzoekers gepresenteerd op 3 oktober 2011.

Hellendoorn
Op basis van het onderzoek stelt de Rekenkamer dat ook in Hellendoorn de
gemeenteraad onvoldoende richtinggevende uitspraken doet over de doelstellingen van
de raad met de regio en hoe dit aansluit op de doelstellingen die de gemeente nastreeft.
De gemeenteraad reageert op voorstellen van de Regioraad en toetst die aan incidenteel
gevormde criteria zonder dat hiervoor een samenhangend normenkader vastligt dat is
afgestemd met de ambities in de programmabegroting. De bepalingen in de
gemeenschappelijke regeling bieden in dit opzicht ook onvoldoende concrete handvatten.
De Rekenkamer beveelt de gemeenteraad en het college van B&W van Hellendoorn aan
om ervoor te zorgen dat - in de brede zin van het woord - in de sturing en controle op
verbonden partijen de realisatie van gemeentelijke doelen centraal staat. Waarom neemt
de gemeente deel aan de verbonden partij? Hoe sluiten de resultaten in begroting en
jaarverslag aan bij deze uitgangspunten? Welke richting wil de gemeente op met de
(deelname in de) verbonden partij? Het regiobelang kan aansluiten op het individuele
belang, maar geef aan hoe dit precies gebeurt en welke aansluiting in de toekomst zal
worden gezocht.
Het onderzoeksrapport 'Samen werkt? Onderzoek Verbonden Partijen gemeente
Hellendoorn' is op 5 december 2011 gepubliceerd.

Hellendoorn Grote Projecten (Stationsomgeving Noord)
De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sturing en controle van de gemeente
Hellendoorn op het project Stationsomgeving Noord. Hiermee beoogde de Rekenkamer
om leerpunten aan college en raad aan te reiken om de sturing op projecten waar mogelijk
te verbeteren.
Op basis van het onderzoek komt de Rekenkamer met vier conclusies. In de eerste plaats
concludeert de Rekenkamer dat de sturing door het college op (grote) projecten op
adequate wijze is ingericht. Het college wordt door middel van voortgangsrapportages op
de hoogte gesteld van de knelpunten, de financiële voortgang, de risico's en de
tijdsplanning in (de voorbereidende fase van) het project. In de tweede plaats concludeert
de Rekenkamer echter dat de voorschriften uit de Notitie Projectmatig werken echter
onvoldoende zijn geoperationaliseerd. Hierdoor kon het gebeuren dat het college van
B&W een fout maakte in het organiseren van financiële dekking voor het project
Stationsomgeving Noord.
De Rekenkamer concludeert in de derde plaats dat de informatievoorziening van het
college richting de raad in de voorfase van het project Stationsomgeving Noord ongelukkig
en onbedoeld onjuist was. Richting de raad werden globale ramingen gecommuniceerd,
zonder uitvoerig in te gaan op de bijbehorende onzekerheden. In de vierde en laatste
plaats concludeert de Rekenkamer dat het een gemiste kans is van de raad dat die zich
niet expliciet heeft uitgesproken over de frequentie en de wijze waarop hij geïnformeerd

wenst te worden over de voortgang van (grote) projecten. De Rekenkamer beveelt de raad
dan ook aan om de gewenste informatievoorziening over projecten te bepalen en om zich
periodiek te laten informeren over risico's in het project Stationsomgeving Noord.
Het rapport 'Onderzoek Stationsomgeving Noord gemeente Hellendoorn'
is op 20 oktober gepubliceerd.
Rijssen-Holten raadsworkshop grondbeleid
Op verzoek van het presidium heeft de Rekenkamer op 14 februari 2011 een klankbordavond begeleid over het gemeentelijk grondbeleid. Uitgangspunt voor de avond waren
negen vragen over het grondbeleid en de projecten 't Opbroek en Stationsomgeving, die
door fracties aan de Rekenkamer waren voorgelegd. Na een kort inleiding op de wettelijke
instrumenten is voor beide projecten ingezoomd op de sturings- en beïnvloedingsmogelijkheden van de raad. In het bijzonder heeft de Rekenkamer aandacht besteed aan de
afwaardering van gronden.

Rijssen-Holten plausibiliteit ombuigingsvoorstellen
Met dit 'ex ante' onderzoek heeft de Rekenkamer de gemeenteraad inzicht geven in de
plausibiliteit van de vastgestelde ombuigingsvoorstellen. De raad beschikte tijdig over de
rapportage zodat hij voor behandeling van de begroting 2012 kon beoordelen of het
realistisch is om te verwachten dat het om te buigen gedrag (geheel) wordt gerealiseerd
met de huidige ombuigingsvoorstellen.
De Rekenkamer oordeelt dat de tweede tranche ombuigingen in Rijssen-Holten
procesmatig zorgvuldig is verlopen. Het ombuigingsproces is tijdig gestart, het college
heeft de leiding genomen en zowel de raad, als het maatschappelijk middenveld zijn op
een goede manier in het proces betrokken.
De Rekenkamer is ook overwegend positief over de gehanteerde aanpak. De
inventarisatie van ombuigingsmogelijkheden is uitgewerkt op basis van een format. Op
deze wijze is geborgd dat de ombuigingsvoorstellen op uniforme wijze zijn beschreven.
Op basis van het onderzoek heeft de Rekenkamer er vertrouwen in dat een substantieel
deel van de vastgestelde ombuigingsvoorstellen wordt gerealiseerd. Bovendien ziet zij
voldoende mogelijkheden om de voorstellen die zij beoordeelt als 'redelijk plausibel' of 'niet
plausibel' toch te realiseren. De Rekenkamer beveelt de raad daartoe aan om de concrete
invulling en consequenties van de ombuigingsvoorstellen expliciet vast te stellen.
Het onderzoeksrapport 'Buigen zonder (te) barsten' is door de onderzoekers
gepresenteerd op 3 november 2011.

Wierden Handhaving RO/bouw- en woningtoezicht
Voor de gemeente Wierden heeft de Rekenkamer West Twente onderzoek gedaan naar
handhaving binnen de afdelingen ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht schrijft voor dat gemeenten over een integraal handhavingsplan en uitvoeringsprogramma dienen te beschikken. Uit onderzoek van
de Rekenkamer blijkt dat op een aantal handhavingsterreinen nog geen prioritering of beleid is vastgesteld. Bovendien is in de gemeente Wierden geen integraal handhavingsplan
beschikbaar.

Uit de analyse van de handhavingsdossiers blijkt dat er binnen de gemeente Wierden
kwaliteit en kennis aanwezig is om een goed handhavingstraject af te ronden. De medewerkers zijn professioneel en betrokken om een resultaat te behalen dat zowel de burger
als de gemeente dient.
De handhavingsorganisatie is organisch gegroeid, zonder dat daar een bestuurlijke keuze
aan ten grondslag lag. Hierdoor zijn bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld overtredingen van
bouwvergunningen, voortvarend opgepakt. Anderzijds was er onvoldoende aandacht voor
overtredingen van bestemmingsplannen.
De Rekenkamer beveelt de gemeenteraad van Wierden aan om wat betreft handhaving
een integrale prioritering vast te stellen en keuzes te maken met betrekking tot personele
en financiële capaciteit. De raad zou er volgens de Rekenkamer goed aan doen om het
college te verzoeken voortgangsrapportages te verstrekken wat betreft handhaving.
Het onderzoeksrapport 'Bouwen aan handhaving' is op 11 januari 2012 gepubliceerd.

1.3 / Financieel verslag 2011
De Rekenkamer had in het jaar 2011 de beschikking over een budget van € 65.815,-.
In 2011 is een start gemaakt met de quickscan grondexploitaties in Wierden. Wanneer
deze quickscan in 2012 is afgerond, is het volledige onderzoeksbudget voor 2011 besteed.

Directeur
(incl. plaatsvervangend
directeur)
Onderzoekers

Dagen beschikbaar
21

Dagen gerealiseerd
21

59

59

2. De plannen voor 2012
2.1 / Inleiding onderzoeksplan
In dit onderzoeksprogramma geeft de Rekenkamer aan welke onderzoeken zij in 2012 wil
uitvoeren. In dit plan leest u het volgende:
/
De ambitie van de Rekenkamer voor 2012.
/
De totstandkoming van het onderzoeksprogramma.
/
De onderzoeksonderwerpen voor 2012.
/
De begroting.
/
Planning van de Rekenkamer voor het jaar 2012.

2.2 / Ambities voor 2012
De Rekenkamer heeft zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan het verbeteren van
de doelmatigheid en doeltreffendheid van (de uitvoering van) het gemeentelijke beleid.
Deze taak van de Rekenkamer is vastgelegd in de verordening op de Rekenkamer West
Twente.
Artikel 2 - Taak van de Rekenkamer
De Rekenkamer voert onderzoek uit naar het gemeentelijk beleid en naar de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijk
beheer en van de gemeentelijke organisatie, naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk
beheer, alsmede naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de
activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.
Conform de afspraken die gemaakt zijn in de detacheringsovereenkomst heeft de
Rekenkamer een budget beschikbaar om de ambitie van jaarlijks één onderzoek per
gemeente waar te maken. Van het beschikbare budget van 60.000 euro is een deel (8.700
euro) bestemd voor overheadkosten van de Stichting Rekenkamer West Twente.
Daarnaast is een deel van het resterende budget van 51.300 euro nodig voor
overheadkosten van Necker van Naem (consulteren presidia, opstellen jaarverslag en
jaarplan onder meer). Hetgeen resulteert in een effectief onderzoeksbudget van om en
nabij de 11.000 euro per gemeente. De doorgevoerde bezuiniging op het budget heeft dus
tot gevolg dat er naar tijdsinvestering en omvang minder mogelijk is dan in voorgaande
jaren. De raadsleden zullen dat vanzelfsprekend niet merken aan de kwaliteit maar wel
aan de omvang en reikwijdte van de uit te voeren onderzoeken.

2.3 / Werkwijze
De werkwijze van de Rekenkamer vindt zijn oorsprong in de verordening, het reglement
van orde en het onderzoeksprotocol. Deze documenten vormen de leidraad voor alle
(onderzoeks)activiteiten van de Rekenkamer.
Het onderzoeksprogramma 2012 is als volgt tot stand gekomen. De Rekenkamer heeft:
/
Een analyse gemaakt van gemeentelijke documenten als de programmabegroting
en het meerjarenbeleid;
/
Op basis van deze analyse een aantal suggesties gedaan voor mogelijke
onderzoeksonderwerpen;

/
/
/

Aan de gemeenteraden gevraagd zelf suggesties te doen voor mogelijke
onderzoeksonderwerpen;
In de persoon van de nieuw aan te stellen directeur in een kennismakingsronde ook
met de vier gemeentesecretarissen een gesprek gevoerd;
De onderwerpen besproken met de gemeenteraden (presidia en auditcommissie in
Twenterand).

Bij de selectie van mogelijke onderzoeksonderwerpen heeft de Rekenkamer de
onderwerpen getoetst aan de onderstaande selectiecriteria (zie ook reglement van orde):
/
Het onderwerp moet betrekking hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid of
rechtmatigheid van het beleid;
/
Het onderwerp heeft substantieel financieel, maatschappelijk en/of politiek belang;
/
Het moet door de gemeente te beïnvloeden beleid betreffen;
/
Er is sprake van een beredeneerde twijfel: een onderbouwd vermoeden dat het
beleid niet naar behoren functioneert;
/
Er is sprake van een risico;
/
Het onderwerp moet voor de Rekenkamer haalbaar zijn en passen binnen haar
financiële en organisatorische mogelijkheden;
/
Er moet sprake zijn van enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke
beleidsterreinen in opvolgende onderzoeken;
/
De resultaten moeten communiceerbaar zijn naar de bevolking.

2.4 / Geselecteerde onderzoeken voor 2012
De Rekenkamer heeft de hieronder genoemde onderzoeken voor de vier gemeenten
geselecteerd. Deze onderzoeken voert de Rekenkamer in 2012 uit.
/
Omgang met gemeentelijke eigendommen Hellendoorn
In de gemeente Hellendoorn gaat de Rekenkamer onderzoek doen naar gemeentelijke
eigendommen.
Gemeenten hebben (onroerende) eigendommen zoals buurt- en clubhuizen,
voetbalvelden, zwembaden, theaters, scholen, etc. Het hebben van eigendom brengt
rechten en plichten met zich mee. Het is dan ook van belang dat een gemeente weet over
welke eigendommen zij beschikt. In de praktijk blijkt dat dit overzicht niet altijd bestaat. Met
name bij onroerende eigendommen kan het voorkomen dat een gemeente door
bijvoorbeeld verjaring eigenaar wordt van een zaak, dan wel het eigenaarschap verliest
zonder dat zij dit zelf door heeft. Zo ontdekte de gemeente Nederlek dat zij eigenaar was
van een zwembad en bleek de gemeente Utrecht eigenaar te zijn van een trap in een
gracht.
Wanneer een gemeente geen of onvoldoende zicht heeft op haar eigendommen kan dat
vervelende gevolgen hebben. Voor de gemeente Nederlek betekende het dat zij moest
zoeken naar een huurder voor het zwembad. De gemeente Utrecht werd aansprakelijk
gesteld voor het letsel dat personen opliepen door het losraken van de trap. De gemeente
dient dus een goed overzicht te hebben van de aard en omvang van haar (onroerende)
eigendommen.
De Rekenkamer zal onderzoeken of de gemeente:
Beleid heeft geformuleerd wat betreft gemeentelijke eigendommen;
De administratieve systemen goed op elkaar afgestemd zijn wat betreft de '
boekwaarde, marktwaarde en vervangingswaarde van gemeentelijke eigendommen;

Wat betreft gemeentelijke eigendommen zicht heeft op de financiële en juridische
relaties, de eigendomsposities en -relaties en de beheer- en onderhoudsrelaties.

/
Leerlingenvervoer Rijssen-Holten
In Rijssen-Holten onderzoekt de Rekenkamer tot welke veranderingen de nieuw in te
voeren wet Passend Onderwijs leidt wat betreft gemeentelijke kosten voor
leerlingenvervoer.
De kern van de wet, die naar verwachting per 1 augustus 2012 ingaat, is dat
schoolbesturen de verantwoordelijkheid krijgen om voor alle kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. In
regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen worden afspraken gemaakt over
plaatsing van kinderen in het speciaal onderwijs, de begeleiding die reguliere scholen
kunnen bieden en de verdeling van ondersteuningsmiddelen.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer.
Daarom sluiten gemeenten aan bij het overleg van schoolbesturen over de verdeling van
ondersteuningsmiddelen.
De Rekenkamer onderzoekt allereerst welke invloed de nieuwe wet Passend Onderwijs
naar verwachting heeft op de spreiding van leerlingen in de regio, en daarmee
samenhangend ook de gemeentelijke kosten voor het leerlingenvervoer.
Tevens onderzoekt de Rekenkamer de mate waarin de gemeenteraad van Rijssen-Holten
kan sturen op de gemeentelijke uitgaven voor leerlingenvervoer binnen de kaders die de
wet Passend Onderwijs biedt.

/
Grondbeleid Twenterand
Voor de gemeente Twenterand onderzoekt de Rekenkamer het gemeentelijke grondbeleid.
Dit is een actueel onderwerp. Dankzij een actief grondbeleid hebben gemeenten in tijden
van hoogconjunctuur flinke winsten kunnen maken. In de huidige economische situatie
zien gemeenten voornamelijk de schaduwkanten van grondexploitaties. Door
achterblijvende vraag kunnen opbrengsten van grondexploitaties pas later worden
gerealiseerd, of zijn die lager dan vooraf verwacht.
Een grondexploitatie is voor een gemeente geen doel op zich, maar een middel om
maatschappelijk gewenste effecten te bereiken. Een nieuw bedrijventerrein biedt
ondernemers bijvoorbeeld mogelijkheden zich te vestigen of uit te breiden. Op deze
manier wordt de lokale economie versterkt.
De Rekenkamer zal onderzoeken wat de kwaliteit van het grondbeleid en de
grondexploitatie van de gemeente Twenterand is in termen van beleidsvorming, uitvoering
en verantwoording.

/
Plausibiliteit ombuigingen Wierden i.c.m. Quickscan Grondexploitaties
De Rekenkamer gaat de plausibiliteit van de ombuigingsvoorstellen in de gemeente
Wierden onderzoeken.
Het is duidelijk geworden dat gemeenten de komende jaren forse inspanningen moeten

leveren om de (meerjaren)begrotingen materieel sluitend te krijgen en te houden.
Met dit onderzoek wil de Rekenkamer in een vroegtijdig stadium de plausibiliteit van
voorgestelde ombuigingsmaatregelen toetsen. Voorafgaand aan de feitelijke uitvoering
van de maatregelen beoordeelt de Rekenkamer of de maatregelen voldoende vertrouwen
bieden voor daadwerkelijke realisatie. Met dit onderzoek beoogt de Rekenkamer de raad
handvatten te geven om zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de
bezuinigingsopgave in te kunnen vullen. Daarbij houdt de Rekenkamer nadrukkelijk in het
oog dat het onderzoek ook van waarde moet zijn voor het college van B&W en de
ambtelijke organisatie. Het moet ook hen houvast bieden bij het (verder) inrichten en
invullen van het ombuigingstraject.
De Rekenkamer zal de ombuigingsvoorstellen met de grootste (financiële) omvang c.q.
impact selecteren voor dit onderzoek en vervolgens een normenkader voor de
plausibiliteitsbeoordeling opstellen en toepassen.
Parallel aan het onderzoek plausibiliteit ombuigingsvoorstellen voert de Rekenkamer in
Wierden een quickscan grondexploitaties uit. In deze quickscan ligt de focus op risicoinventarisatie en -beheersing als het gaat om grondbeleid en de vraag hoe realistisch de
boekwaarde van complexen is.

2.5 / Planning van onderzoeken
Hier treft u de planning voor het jaar 2012 aan. Bij de ontwikkeling van de planning is
rekening gehouden met de afspraken die zijn gemaakt in de detacheringovereenkomst.
Planning onderzoeken in 2012
Onderzoeksplanning 2012
1 kwartaal
e

Leerlingenvervoer RijssenHolten
Omgang met gemeentelijke
eigendommen Hellendoorn
Grondbeleid Twenterand
Plausibiliteit ombuigingen
Wierden i.c.m. Quickscan
grondexploitaties
Jaarverslag 2013

2 kwartaal
e

3 kwartaal
e

4
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e

2.6 / Begroting
De Rekenkamer beschikt in het jaar 2012 over een budget van €51.300,-. Conform de
detacheringsovereenkomst is hier de volgende onderzoekscapaciteit voor beschikbaar.

Directeur (en plaatsvervangend directeur)
Onderzoekers / onderzoeksondersteuning /
ambtelijk secretaris

Dagen beschikbaar
8
65

Deze inzet van dagen is indicatief. De daadwerkelijke verdeling kan afwijken.

1

Bijlage 1 / Lijst van nevenfuncties van de directeur
/
/

Directeur van Necker van Naem bv
Plaatsvervangend directeur rekenkamer Uithoorn
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Henk Westenberg - Aanbieden jaarverslag 2011 en jaarplan 2012 Rekenkamer

Van:
Aan:
Datum:
Onderwerp:
Bijlagen:

Barbara Duvivier <barbara@necker.nl>
"w.knopper@hellendoorn.nl" <w.knopper@hellendoorn.nl>
23-1-2012 17:55
Aanbieden jaarverslag 2011 en jaarplan 2012 Rekenkamer
Jaarverslag 2011 en Jaarplan 2012 R K West-Twente.pdf; Aanbiedingsbrief jaarverslag en
jaarplan HelIendoorn.pdf

Geachte heer Knopper,
Hierbij bied ik u, ten behoeve van de raad, het jaarverslag 2011 en jaarplan 2012 van de Rekenkamer West
Twente aan. Dit document en bijbehorende aanbiedingsbrief vindt u in de bijlage.
M e t vriendelijke groet,
Barbara Duvivier
Ambtelijk secretaris Rekenkamer West Twente
[M] 0 6 - 1 6 5 0 9 3 1 8
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