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1. Inleiding

Na negen jaar lid te zijn geweest van de rekenkamer Bloemendaal (hierna: rekenkamer) nemen 

drie leden in september 2018 afscheid. Door de jaren heen is er aardig wat kennis omtrent de 

organisatie opgebouwd. Dit willen wij niet verloren laten gaan. Om dit te voorkomen hebben we 

drie paden ingeslagen. 

Allereerst hebben we een externe onderzoeker een evaluatie laten doen naar het functioneren van 

de rekenkamer. Voor de onafhankelijkheid hebben we dit een externe onderzoeker laten uitvoeren. 

Hier hebben we de extra financiële ruimte in 2017 voor gebruikt. Als tweede benutten wij deze 

financiële ruimte voor een extra lid van de rekenkamer per januari 2018, in de persoon van mw. 

Boudien Glashouwer. Het derde pad bestaat uit deze rapportage waarbij wij onze bevindingen en 

ervaringen door de jaren heen aan u presenteren. Naast het feit dat er ervaring uit de rekenkamer 

verdwijnt, bent u ook als raad net begonnen. Daarom nemen wij ook een kleine beschouwing mee 

wat de rekenkamer is en wat de rekenkamer voor u doet. In deze rapportage vindt u tevens de 

belangrijkste leerpunten uit de evaluatie naar de rekenkamer zelf. In de bijlage vindt u een korte 

samenvatting van de belangrijkste rapporten uit de periode 2010-2017. 

2. Over de rekenkamercommissie

De rekenkamer van de gemeente Bloemendaal heeft tot taak onderzoek uit te voeren naar de 

doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur 

gevoerde beleid en of producten. De rekenkamer is ingevoerd sinds de dualisering in 2005 ter 

versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf de onderwerpen voor het onderzoek. Suggesties 

voor onderwerpen voor onderzoek kunnen worden voorgedragen door de raad of inwoners van de 

gemeente Bloemendaal. Deze verzoeken worden door de rekenkamer altijd zorgvuldig gewogen. 

De rekenkamer hanteert een groslijst waar mogelijk te onderzoeken onderwerpen op staan. 

Mogelijke onderzoeksonderwerpen worden langs een aantal selectiecriteria gelegd voor zij op de 

groslijst worden gezet. De rekenkamer voert eerst een verkenningsonderzoek uit aan de hand 

waarvan bekeken wordt of het doen van onderzoek naar een bepaald onderwerp zinvol is. 

De commissie legt jaarlijks een jaarplan met haar voorgenomen onderzoeken ter kennisneming 

voor aan de raad. Voor ieder onderzoek formuleert de commissie de probleemstelling en de 

onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast. De onderzoeksopzet wordt ter kennisneming 

voorgelegd aan de raad. De commissie verricht conform de verordening jaarlijks minimaal één 

nieuw onderzoek en minimaal één evaluatie naar een door haar uitgebracht onderzoek. 

De rekenkamer stelt altijd de personen die bij het onderzoek ondervraagd zijn in de gelegenheid 

om te reageren op het interviewverslag. Dit kunnen ook raadsleden of burgers zijn. De officiële 

route loopt via ambtelijk- en bestuurlijk wederhoor. De rekenkamer stelt hierbij de bij het 

onderzoek betrokken ambtenaren in de gelegenheid hun zienswijze op de feitelijke bevindingen 

kenbaar te maken. Voor zowel het ambtelijke- als bestuurlijke wederhoor is een termijn van 

tenminste twee weken en maximaal één maand gesteld. In bijzondere gevallen wordt er weleens 

een verlenging toegestaan en soms, als er al heel veel tussenoverleg is geweest over de feiten en 

ter versnelling van de doorlooptijd vraagt de rekenkamer om beide wederhoren tegelijk te laten 

verlopen. Het rapport wordt aangepast als er blijkt dat er feitelijke onjuistheden in het rapport 

voorkomen. De rekenkamer houdt zich altijd het recht voor om als laatste een nawoord aan het 

rapport toe te voegen als reactie op het bestuurlijk wederhoor. Het bestuurlijk wederhoor wordt 

altijd integraal in het rapport opgenomen. 
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Na vaststelling door de rekenkamer worden het onderzoeksrapport en het raadsvoorstel met 

conclusies, aanbevelingen en de reactie van het college, aan de raad aangeboden. Met de 

aanbieding van het onderzoeksrapport wordt het rapport openbaar. 

De rapporten worden altijd door de rekenkamer gepresenteerd in de raad, in een aan het 

onderwerp gerelateerde commissie. De raad kan dan vragen stellen aan de rekenkamer en college, 

waarna er een discussie gevoerd kan worden tussen raad en college over de aanbevelingen. De 

rekenkamer maakt hier geen deel van uit. Het rapport wordt vergezeld van een raadsvoorstel dat 

door de griffie in overleg met de rekenkamer wordt opgesteld. 

De rekenkamer is als volgt samengesteld: 
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3. Een kleine geschiedenis

De rekenkamer bestond bij de oprichting in 2005 uit een gemengde commissie van externe en 

interne leden. In 2009 heeft de raad besloten om de samenstelling van de rekenkamercommissie 

te veranderen in een commissie met louter externe leden. Bij de start van deze nieuwe leden, was 

de ondersteuning door de griffie niet verankerd. De rekenkamer liep tegen een aantal problemen 

op, zoals contact leggen met de raad en de ambtelijke ondersteuning. Na een jaar geprobeerd 

te hebben dit zelf te organiseren, is er vaste ondersteuning gekomen vanuit de griffie. Zeker 

als rekenkamer met alleen externen is het belangrijk om goede contacten met de raad en de 

organisatie op te bouwen en te onderhouden. 

Het eerste jaar hebben we met de fracties afzonderlijk gesproken om input voor 

onderzoeksonderwerpen te krijgen. Dit leverde te weinig geschikte onderwerpen op, waardoor we 

het volgende jaar zijn gaan experimenteren met plenaire workshops en bijeenkomsten aansluitend 

aan commissie- en raadsvergaderingen. Door de onderwerpen plenair te bespreken, is voor de 

rekenkamer beter inzichtelijk voor welke onderwerpen meer draagvlak bestaat. 

In de Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 staat dat de rekenkamer uit maximaal 

vijf leden bestaat. Op eigen initiatief bestaat de rekenkamer sinds enkele jaren echter uit vier 

leden. De rekenkamer blijft sindsdien met instemming van de raad beschikken over een budget 

voor vijf personen. Dit budget kan gebruikt worden voor het inhuren van specifieke expertise of 

bijvoorbeeld voor het meedoen aan gemeenschappelijk onderzoek. De leden worden op voordracht 

van de raad benoemd voor een periode van drie jaar. De leden kunnen door de raad op voordracht 

van de commissie twee keer worden herbenoemd voor een aansluitende periode van drie jaar.

Binnen alle rekenkamers van Nederland zijn er nogal wat verschillen waar te nemen in de 

werkwijze. De rekenkamer van Bloemendaal neemt daar ook een bijzondere positie in. 

Bloemendaal was een van de eerste rekenkamers met alleen externe leden. Daarnaast verrichten 

de leden zelf onderzoek en huren amper onderzoeksbureaus in. Dit geeft de leden de ruimte 

om de organisatie van binnenuit te leren kennen. Aanbevelingen kunnen daardoor specifieker 

geformuleerd worden, hetgeen wij van toegevoegde waarde vinden. Voor de gemeente levert het in 

eigen beheer onderzoek doen door de rekenkamer meer kwaliteit voor minder kosten.

De rekenkamer hanteert het uitgangspunt dat er sprake is van een gezamenlijk leren. De eerste  

jaren van rekenkamers in het algemeen, maar ook in Bloemendaal, werd de rekenkamer nog 

Mw. B.J. (Boudien) Glashouwer Extern lid per 1 januari 2018
 

Mw. F.T.G. (Frederique) de Graaf Extern lid per 1 oktober 2018
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wel eens gezien als ‘afrekenkamer’. De rekenkamer Bloemendaal heeft zich er voor ingezet om 

dit beeld weg te nemen. Dit heeft geleidt tot een steeds betere samenwerking en daarmee ook 

kwalitatief betere rapporten, waarin openheid en bereidheid tot leren van de organisatie voorop 

staat. 

De rekenkamer van Bloemendaal doet mee aan de regionale kring van de Nederlandse Vereniging 

van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), bezoekt de vergaderingen van de NVRR en 

gaat naar rekenkamercongressen. 

4. Rode draad rekenkamerrapporten 2010-2017

In deze paragraaf geeft de rekenkamer een overzicht van de meest voorkomend conclusies 

en aanbevelingen van de onderzoeken in de periode 2010-2017. Er is gekozen om hier geen 

opsomming te geven van alle conclusies en aanbevelingen die met enige regelmaat als rode 

draad in de rapporten terugkeren, maar om deze samen te voegen tot een geheel van conclusies 

en aanbevelingen. De bijlage bevat korte samenvattingen van alle rapporten. Alle rapporten zijn 

tevens terug te vinden op de website van gemeente Bloemendaal. 

Rode draad conclusies:
1. Het ontbreken van visie en lange termijn doelstellingen in beleidsstukken; 

2. Het ontbreken van concrete, meetbare doelstellingen, waardoor het voor de raad lastig is 

zijn controlerende taak uit te voeren. Als deze doelstellingen er wel zijn, dan worden ze 

vaak niet herzien of geactualiseerd; 

3. Beleidsmaatregelen en projecten worden niet altijd geëvalueerd; 

4. Het volgen van de ‘opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer’ is niet verankerd in 

de raad, griffie en college; 

5. Meerdere malen zijn besluiten van het college om geen navolging te geven aan een 

aanbeveling niet gecommuniceerd met de raad.

Op basis hiervan ontstaat het beeld dat de raad aan de voorkant onvoldoende gefaciliteerd wordt 

en daardoor de basis mist om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren. 

Rode draad aanbevelingen:
1. Draag als raad zorg voor de lange termijn doelstellingen en pak daarmee de kaderstellende 

rol meer op.

2. Controleer als raad meer op concrete doelstellingen in beleidstukken. Controleer ook meer 

op de herziening en actualisering ervan. Dit zorgt voor een meer betrouwbare overheid 

richting de burger en een stabielere koers voor de langere termijn.

3. Draag er zorg voor dat het college regelmatig de resultaten van maatregelen en projecten 

met u als raad deelt en vraag om periodieke voortgangsinformatie. Veranker dit in 

beleidsstukken en controleer hierop.

4. Veranker de opvolging van de (door de raad aangenomen) aanbevelingen van de 

rekenkamer in de raad, griffie en college, bijvoorbeeld via een toezeggingenlijst.

5. Evaluatie van de rekenkamercommissie

Raadsleden oordelen positief over verschillende aspecten van het functioneren van de 

rekenkamercommissie. Zo zijn zij in grote meerderheid tevreden over de kwaliteit van de 

rekenkamerrapporten, de mogelijkheden voor het aandragen van onderzoeksonderwerpen en de 

presentatie van rekenkamerrapporten in de raadscommissie. Ook geven zij aan dat aanbevelingen 

van de rekenkamercommissie volledig en juist zijn en voldoende aanknopingspunten bieden om 
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verbeteringen in het onderzochte beleid aan te brengen. Op al deze aspecten biedt de huidige 

werkwijze goede aanknopingspunten waar de rekenkamercommissie in nieuwe samenstelling op 

kan verder bouwen. 

Over de zichtbaarheid van de rekenkamercommissie, het contact met de raad, de onderwerpkeuze 

en het debat over rekenkamerrapporten lopen de meningen van de raadsleden uiteen en zijn er – 

naast raadsleden die hierover tevreden zijn – ook raadsleden die dit niet of slechts gedeeltelijk zijn.

 Ook ambtenaren zijn overwegend positief over de rekenkamercommissie. Dit geldt voor zowel de 

communicatie en samenwerking met de rekenkamercommissie als voor de bruikbaarheid van de 

meeste rapporten. De collegeleden waarmee is gesproken zijn kritischer en dan met name over de 

onderwerpkeuze en de bruikbaarheid van de onderzoeken en aanbevelingen.

 

In de enquête en gesprekken benoemen raadsleden, collegeleden en ambtenaren een aantal 

verbeterpunten:

- Perspectief van de raad: Een groot deel van de ondervraagden geeft aan dat de 

rekenkamercommissie in haar onderzoeken meer aandacht kan besteden aan de rol en 

het perspectief van de raad. Raadsleden wijzen er hierbij op dat zij bij onderzoeken graag 

de gelegenheid krijgen om aan de orde te stellen wat voor hen belangrijke aspecten 

zijn en ook graag meer aandacht zien voor de samenwerking tussen raad, college en 

ambtelijke organisatie. Ambtenaren en collegeleden zouden daarnaast graag zien dat de 

rekenkamercommissie binnen haar onderzoeken ook aandacht besteed aan het functioneren 

van de raad en aanbevelingen formuleert die zich richten op de raad.

- Zichtbaarheid en contact met de raad: Raadsleden benoemen verschillende 

mogelijkheden om de zichtbaarheid van de rekenkamercommissie te verbeteren en de raad 

meer te betrekken bij rekenkameronderzoeken. Dit laatste kan bijvoorbeeld door de raad 

bij aanvang van een onderzoek te raadplegen bij het kiezen van de focus en vraagstelling 

bij een bepaald onderwerp, of tijdens het onderzoek door het organiseren van workshop 

of een enquête waarbij het raadsperspectief wordt opgehaald (zie hierboven). Daarnaast 

geven verschillende raadsleden aan dat de rekenkamercommissie na afloop meer naar 

buiten zou kunnen treden met haar rapporten.

- Keuze onderzoeksonderwerpen: Collegeleden en een aantal raadsleden benadrukken 

het belang van een duidelijke analyse van (en visie op) de lokale beleidscontext bij het 

selecteren van onderzoeksonderwerpen en zijn van mening dat dit verbetering behoeft. 

Daarnaast zijn de afwegingen die de rekenkamercommissie maakt bij haar keuze nu soms 

onduidelijk voor raadsleden omdat zij geen terugkoppeling ontvangen als onderwerpen die 

zij aandragen niet worden geselecteerd.

- Debat: Verschillende raadsleden en ambtenaren zijn van mening dat het debat over 

rekenkamerrapporten verbetering behoeft. Zij doen hierbij de suggestie dat het bespreken 

van rekenkamerrapporten tijdens beeldvormende avonden mogelijk zou kunnen bijdragen 

aan een discussie met minder politieke stellingname en meer ruimte om inhoudelijk met 

elkaar in gesprek te gaan. 

- Terugkoppeling opvolging aanbevelingen: Doordat een systematische terugkoppeling 

van het college hierover ontbreekt, hebben raadsleden geen compleet beeld over 

de opvolging van aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Desgewenst zou de 

rekenkamercommissie hierin een ondersteunende rol op zich kunnen nemen door periodiek 

via de gemeentesecretaris een overzicht op te vragen van stand van zaken met betrekking 

tot haar aanbevelingen en hiervan verslag te doen aan de raad (bijvoorbeeld in haar 

jaarverslag).
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Bijlage: Onderzoeken rekenkamercommissie Bloemendaal 2010-2017 

2010

Evaluatieonderzoeken Communicatiebeleid en Huisvesting ouderen
Zowel over het evaluatieonderzoek naar het communicatiebeleid ‘Bestuur dichter bij 

Bloemendaal’ uit 2005 als het evaluatieonderzoek naar het ‘Huisvestingsbeleid voor ouderen’ 

zijn in november rapporten aan de raad aangeboden. Beide rapporten zijn in februari 2011 in 

een voor het onderwerp relevante raadscommissie besproken, waarbij een afvaardiging van de 

rekenkamercommissie bij aanwezig was. Bij het onderzoek naar het ‘Huisvestingsbeleid voor 

ouderen’ was er sprake van conceptvisie ten aanzien van nieuw beleid, waardoor het onderzoek 

zich enigszins heeft beperkt. Dit in tegenstelling tot het rapport over het communicatiebeleid wat 

juist uitgebreider is geworden. Hiervoor zijn drie dossiers onderzocht om te kijken in hoeverre 

het beleid ook daadwerkelijk werd toegepast. Hier zijn weer nieuwe aanbevelingen uit naar voren 

gekomen.

2011

Onderzoek Informatievoorziening aan de raad inzake projecten
Dit onderzoek is gestart in 2010 en is in mei 2011 aan de raad gepresenteerd. De aanleiding 

om onderzoek te doen naar dit onderwerp was een verzoek vanuit de raad omtrent de 

informatievoorziening aan de raad rondom de verbouwing van het Dorpshuis Vogelenzang. De 

rekenkamer heeft dit onderwerp breder getrokken naar de kwaliteit van de  informatievoorziening 

over projecten aan de raad in het algemeen. Voor het onderzoek is specifiek gekeken naar twee 

projecten: het Dorpshuis Vogelenzang en het Marinehospitaal. De algemene conclusie is dat 

de gemeenteraad op basis van de beschikbare informatie onvoldoende zijn kaderstellende- en 

controlerende taak heeft kunnen uitvoeren. 

Als aanbevelingen heeft de rekenkamer aan de raad meegegeven om voor aanvang van ieder 

project afspraken te maken met het college van B&W over de informatievoorziening en de  vast 

te leggen. Het college dient risico’s ten aanzien van projecten duidelijk op te nemen in de 

raadsvoorstellen en zorg te dragen voor een (financiële) onderbouwing. Verder doet de rekenkamer 

de aanbeveling om er zorg voor te dragen dat de gang van zaken achteraf altijd construeerbaar is. 

Het College heeft alle aanbevelingen overgenomen tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2011.

Evaluatieonderzoek Huisvestingsbeleid voor Ouderen
In 2005 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar het huisvestingsbeleid 

voor ouderen. De daarover gedane aanbevelingen zijn in 2011 geëvalueerd in het Evaluatierapport 

Huisvestingsbeleid voor Ouderen. De rekenkamer concludeert daarin dat vier van de zes 

aanbevelingen niet zijn gerealiseerd.

Om duidelijkheid over het tempo van uitvoering te krijgen beveelt de rekenkamer aan om B&W 

te verzoeken aan de raad aan te geven welke aanbevelingen uit het onderzoek Huisvestingsbeleid 

voor Ouderen op welke termijn zullen worden uitgevoerd. 

Deze aanbeveling is in de commissie Samenleving behandeld op 9 en 17 februari 2011.  In 

deze vergaderingen is ook behandeld de Woonvisie Bloemendaal 2010-2015. In de vergadering 

op 17 februari 2011 heeft de commissie Samenleving besloten het evaluatieonderzoek van de 

Rekenkamer te beschouwen als een hamerstuk voor de raadsvergadering op 3 maart 2011 met de 

navolgende formulering van het raadsbesluit:
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1. het Evaluatierapport Huisvestingsbeleid voor Ouderen van de rekenkamer Bloemendaal vast 

te stellen;

2. de aanbeveling om onderzoek te doen naar de geschiktheid van particuliere woningen door 

ouderen niet over te nemen; 

3. dat de overige aanbevelingen voldoende zijn opgenomen in de Woonvisie Bloemendaal 

2010- 2015. 

In de raadsvergadering van 3 maart 2011 heeft de raad het voorgestelde besluit genomen.  

Evaluatieonderzoek Kaderstellende karakter begroting en Jaarverslag 
De rekenkamer heeft in 2007 een rapport uitgebracht onder de titel: Onderzoek naar de 

kaderstellende rol van de gemeenteraad op financieel gebied. Voorts heeft zij in 2008 een rapport 

uitgebracht onder de titel: Kwaliteit jaarverslag. Omdat beide rapporten betrekking hebben op 

begroting en jaarrekening heeft de rekenkamercommissie besloten de evaluatie van deze rapporten 

in één onderzoek te combineren.

In het onderzoek is eerst nagegaan in hoeverre de aanbevelingen van beide rapporten (die door 

de raad waren overgenomen en door het college aanvaard) ook daadwerkelijk tot uitvoering zijn 

gebracht. Belangrijker echter dan het sec opvolgen van de aanbevelingen is echter de vraag in 

hoeverre de begroting en het jaarverslag van de gemeente Bloemendaal ook daadwerkelijk zijn 

verbeterd.

2012
  

Evaluatieonderzoek Verkeerscirculatieplan
In 2006 heeft de rekenkamer een onderzoeksrapport uitgebracht inzake het Verkeerscirculatieplan 

van de gemeente Bloemendaal (VCP). Op 28 februari 2012 ontving de rekenkamer van de 

gemeente de samenvatting van de evaluatie VCP Overveen. In jan/febr 2010 zijn bewoners van 

Overveen ondervraagd over hun beleving van het VCP (getroffen verkeersmaatregelen, effecten 

en waardering). Een deel is benaderd via het burgerpanel en een ander deel met een telefonische 

enquête. De rekenkamer heeft hiervan kennis genomen en besloten om vooralsnog op dit 

onderwerp verder geen actie te ondernemen.

Evaluatieonderzoek Juridische control
De rekenkamer heeft haar op 11 augustus 2008 uitgebracht rapport getiteld “Onderzoek naar de 

juridische controlfunctie bij de gemeente Bloemendaal” geëvalueerd. 

Het einddoel van de verbetering van juridische control is volgens het onderzoek van de 

Rekenkamer in 2008 de aanwezigheid van taakvolwassen afdelingen die in staat zijn de juridische 

functie te vervullen, waardoor de centraal uitgevoerde juridische controlfunctie beperkt kan blijven. 

De screening van beslissingen, die nog maar net van start is gegaan maakt dat nog niet is te 

zeggen of het einddoel is bereikt. De uitkomsten van de tot februari 2012 lopende screeningen 

door het stafbureau zullen naar de mening van de rekenkamer een indicatie geven of zij in staat 

zijn de juridische functie te vervullen. De rekenkamer heeft de volgende aanbevelingen gedaan:

1. De Directie stelt een plan van aanpak op voor het realiseren van nog open einden van de 

aanbevelingen van het rekenkameronderzoek van 2008 en de legal audit van de juridisch 

controller; daarin dient geregeld te zijn de verantwoordelijken, de afdoeningtermijn en de 

voortgangsrapportage. 

2. De Directie bepaalt welke werkprocessen nog moeten worden beschreven en binnen welke 

termijn en wie de uitvoering bewaakt.
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3. De Directie rapporteert de uitkomst van de thans lopende screeningen aan B&W.

4. B&W stellen de raad van de conclusies van de screeningen in kennis.

Tijdens de commissiebehandeling op 13 maart 2012 is duidelijk dat de meeste aanbevelingen 

uit 2008 zijn uitgevoerd. De Rekenkamer is van mening dat dit niet het geval is voor de 

beschrijving van de werkprocessen van P&O en grondexploitatie. Nadat door het college is 

toegezegd dat de raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de beschrijving van deze 

onderwerpen waardeert de commissie het rapport en adviseert positief. Besloten wordt tevens het 

evaluatierapport voor de raadsvergadering van 29 maart 2012 als hamerpunt te agenderen.

Op voordracht van de heren Brussaard en de Van Stralen amendeert de raad de voordracht 

omdat het college in haar brief van 14 maart 2012 voldoende heeft onderbouwd dat alle door 

de Rekenkamer gevraagde processen of planmatig zijn belegd of reeds zijn uitgevoerd en een 

aanvullend plan van aanpak zoals door de rekenkamer wordt geadviseerd overbodig is. 

De raad stemt in met de overblijvende aanbevelingen:

1. De Directie rapporteert de uitkomst van de thans lopende screeningen aan B&W.

2. B&W stellen de raad van de conclusies van de screeningen in kennis.

De raad verzoekt het college deze aanbevelingen uit te voeren en aan de raad terug te koppelen 

hoe dat is gebeurd.

Evaluatieonderzoek Kaderstellende karakter begroting en Jaarverslag 
De rekenkamer heeft in 2007 een rapport uitgebracht onder de titel: Onderzoek naar de 

kaderstellende rol van de gemeenteraad op financieel gebied. Voorts heeft zij in 2008 een rapport 

uitgebracht onder de titel: Kwaliteit jaarverslag. Omdat beide rapporten betrekking hebben op 

begroting en jaarrekening heeft de rekenkamer besloten de evaluatie van deze rapporten in één 

onderzoek te combineren.

In het onderzoek is eerst nagegaan in hoeverre de aanbevelingen van beide rapporten (die door 

de raad waren overgenomen en door het college aanvaard) ook daadwerkelijk tot uitvoering zijn 

gebracht. Belangrijker echter dan het sec opvolgen van de aanbevelingen is echter de vraag in 

hoeverre de begroting en het jaarverslag van de gemeente Bloemendaal ook daadwerkelijk zijn 

verbeterd.

De conclusie van het onderzoek was dat de raad in voldoende mate in staat is zijn controlerende 

en kaderstellende taak op financieel gebied uit te oefenen. De gemeentelijke organisatie heeft de 

afgelopen jaren belangrijke stappen genomen om het begrotings- en verantwoordingsproces te 

verbeteren. De rekenkamer ziet het als een positieve ontwikkeling dat er veel aandacht is voor 

het verbeteren van de speerpunten. Desalniettemin is er op een aantal terreinen nog verbetering 

mogelijk.

In 2010 was de match tussen beleidsvoornemens en verantwoording van onvoldoende kwaliteit. 

In de begrotingsjaren 2011 en 2012 is echter zichtbaar dat er meer aandacht is voor het beter 

en meer SMART formuleren van speerpunten, zoals vooral zichtbaar is in de conceptbegroting 

2012. Of dit ook daadwerkelijk leidt tot een betere verantwoordingsproces is een belangrijk 

aandachtspunt voor zowel raad als college voor het jaarverslag 2012.

De informatievoorziening in het jaarverslag over verschillen tussen de begroting en het jaarverslag 

is over het algemeen voldoende, maar kan op onderdelen worden verbeterd. Dit geldt ook voor de 

verklaring van verschillen bij reserves en voorzieningen.

De rekenkamer is positief over de ontwikkeling ten aanzien van de pilot voor het beter formuleren 

van speerpunten in de (concept)begroting 2012. De rekenkamer beveelt het college en de raad 

aan om deze pilot voor het begrotingsjaar 2012 grondig te evalueren. Hierdoor wordt het voor 
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beide partijen duidelijk of de aanpassingen hebben geleid tot de gewenste verbetering in het 

verantwoordingsproces en de controlerende en kaderstellende taak van de raad.

Op 27 september 2012 heeft het onderzoek als hamerpunt op de agenda van de raad gestaan.

Evaluatieonderzoek naar het Subsidiebeleid
In het najaar van 2011 is de evaluatie naar de opvolging van de aanbevelingen omtrent het 

onderzoek inzake het subsidiebeleid uit 2008 opgepakt. Op basis van documenten en overleg met 

de ambtelijke organisatie heeft de rekenkamer geen aanleiding gezien om hier een verdiepend 

onderzoek naar te verrichten. De rekenkamer heeft een onderzoeksbrief opgesteld en heeft deze 

aan de raad gestuurd. Op 31 mei 2012 heeft het onderzoek naar het Subsidiebeleid als hamerpunt 

op de agenda van de raad gestaan.

2013

Onderzoek De Meerlanden “Uniformiteit in Maatwerk”
De gemeente Bloemendaal heeft sinds 2009 diensten uitbesteed aan afval- en groenbedrijf De 

Meerlanden. De rekenkamer heeft voor dit onderwerp gekozen omdat leden van de raad hebben 

aangeven meer inzicht te willen verkrijgen over de uitbesteding van werkzaamheden in het 

algemeen, maar ook specifiek over de Meerlanden. De rekenkamer heeft besloten samen met 

drie andere rekenkamercommissies (Rekenkamercommissie Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 

Rekenkamercommissie Heemstede en de gezamenlijke Rekenkamercommissie van Hillegom, Lisse 

en Noordwijkerhout) een onderzoek uit te (laten) voeren naar de effecten van de uitbesteding op 

financieel gebied en op het gebied van de kwaliteit van dienstverlening.

In dit onderzoek is de volgende centrale vraagstelling geformuleerd:

Heeft de uitbesteding van de gemeentelijke taken bij De Meerlanden het beoogde resultaat 

opgeleverd?

Uit een oogpunt van transparantie en versterking van de controlefunctie van de raad doet de 

rekenkamer de volgende aanbevelingen.

Aanbevelingen:

1. Geef de raad een duidelijke rol in het proces rondom een contractverlenging

2. Zet in op relatiemanagement

3. Structureer het overleg tussen de verschillende gemeenten op operationeel vlak

4. Borg kennis en kunde betreffende De Meerlanden binnen de gemeente (nog) beter

5. Laat een onafhankelijke partij de kostenneutraliteit toetsen

6. Voer een juridische toets uit op de DVO

7. Uniformiseer de klachtenafhandeling met andere gemeenten en De Meerlanden en vraag 

inwoners hoe ze de klachtenafhandeling ervaren

8. Professionaliseer het burgertevredenheidsonderzoek
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De uitbesteding van de gemeentelijke taken van de gemeente Bloemendaal aan De Meerlanden 

heeft voor een zeer groot deel het beoogde resultaat opgeleverd. Op enkele specifieke aspecten 

kunnen nadere stappen in doelmatigheid en doeltreffendheid worden gezet. Een van de manieren 

om dat te realiseren is, los van de eerdergenoemde aanbevelingen, het zoeken en realiseren 

van ‘meer uniformiteit in maatwerk’. De gemeente Bloemendaal is nu zelf tevreden over het 

geleverde maatwerk dat vrij optimaal aansluit bij de historie en de specifieke wensen. Maar die 

maatwerksystematiek staat vergelijking met andere gemeenten, en daarmee leereffecten en 

financiële transparantie, in de weg.

Waar mogelijk zou het uniformiseren van de dienstverlening met andere gemeenten en meer 

afstemming van de DVO met andere gemeenten voordelen kunnen bieden.

Onderzoek Inhuur van Externen
Er is, mede naar aanleiding van het gesprek met de auditcommissie specifiek het onderwerp 

Externe Inhuur op de onderzoeksagenda gezet. Er is een verkennend vooronderzoek uitgevoerd 

naar Externe inhuur van de gemeente Bloemendaal. Op basis hiervan heeft de rekenkamer 

besloten tot een verdiepend onderzoek. Centraal in dit onderzoek staat de beoordeling van de 

doelmatigheid en transparantie van de inhuur van externen in de gemeente Bloemendaal, alsmede 

zicht krijgen op de omvang van de inhuur, waardoor de transparantie en de beheersbaarheid van 

de inhuur van externen wordt vergroot. 

In dit onderzoek is de volgende centrale vraagstelling geformuleerd:

Wat is het beleid voor de inhuur van externen, hoe wordt dat beleid uitgevoerd en welke rol heeft 

de gemeenteraad bij de beleidsbepaling en de uitvoering?

Uit een oogpunt van transparantie en versterking van de controlefunctie van de raad doet de 

rekenkamer op 11 december 2013 de volgende aanbevelingen.

Verzoek aan burgemeester en wethouders:

1. onderscheid te maken bij de inschakeling van externe adviseurs tussen inhuur met 

aansturing en uitbesteding;

2. uniforme criteria vast te stellen wanneer er externe inhuur met aansturing plaatsvindt en 

waarom;

3. regels vast te stellen voor uniforme aansturing, evaluatie en verantwoording van externe 

adviseurs met aansturing;

4. voor de raad in het overzicht “inhuur adviseurs” bij een jaarverslag aan te geven:

 a. wanneer er sprake is van inhuur met aansturing en wanneer van aanbesteding;

 b. wat de redenen zijn van inhuur met aansturing en uitbesteding.

 c. welk effect met de inhuur met aansturing wordt beoogd en of dat is bereikt.

Het onderzoek Externe inhuur is in de commissie Bestuur en Middelen behandeld op 7 januari 

2014.
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2014

Onderzoek Stelsel van integriteitszorg gemeente Bloemendaal

Alle overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht een integriteitsbeleid te voeren1.  Door 

bezuinigingen bij de overheid staat de integriteit van het openbaar bestuur echter onder 

druk: het BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector) signaleert dat organisaties 

integriteitsactiviteiten op de lange baan schuiven, of dat ze die hooguit ‘quick & dirty’ 

aanpakken. Ook zijn er volgens het BIOS signalen dat er sprake is van meer arbeidsconflicten en 

integriteitsonderzoeken en dat bezuinigingen kunnen leiden tot meer onrust, baanonzekerheid, 

oncollegialiteit en vergelding richting de werkgever. Deze signalen waren aanleiding voor de 

rekenkamer om het integriteitsbeleid van de gemeente Bloemendaal te onderzoeken. In dit 

onderzoek is de volgende centrale vraagstelling geformuleerd:

Op welke wijze heeft de gemeente Bloemendaal maatregelen getroffen om inbreuken op de 

integriteit te voorkomen en in hoeverre worden deze maatregelen uitgedragen?

Op basis van de deelconclusies uit dit onderzoek doet de rekenkamer op 11 december 2013 de 

volgende twee aanbevelingen.

1. Stel integriteitsbeleid op, evalueer en verantwoord dit

• Stel in samenspraak met de raad een samenhangend integriteitsbeleid op. Verwerk 

daarin in ieder geval een visie en doelstellingen, en de wijze waarop het beleid zal worden 

uitgedragen;

• Evalueer dit beleid periodiek en pas het beleid hierop aan indien noodzakelijk;

• Zorg ervoor dat integriteit periodiek verantwoord wordt richting de raad. Maak vooraf 

afspraken met de raad over de wijze waarop dit gebeurt.  

2. Draag het beleid uit

• Maak integriteit een structureel thema binnen de organisatie, onder andere door de 

integriteitsweek jaarlijks te blijven organiseren en medewerkers periodiek training te 

geven;

• Maak een functionaris binnen de organisatie verantwoordelijk voor het coördineren, 

uitdragen en bewaken van het integriteitsbeleid;

• Bespreek met de raad de mogelijkheid om integriteit in de vorm van trainingen of als 

onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden terug te laten komen. 

Het onderzoek is op 20 februari 2014 in de raad behandeld. Bij de behandeling van het onderzoek 

in de raad zijn de aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen en heeft de raad unaniem een 

motie aangenomen met de overwegingen dat:

- de gemeenteraad er grote waarde aan hecht de kaders voor het integriteitsbeleid van raad 

en organisatie gezamenlijk richting te geven;

- de gemeenteraad van Bloemendaal zich wil versterken op het gebied van integriteit.

In deze motie wordt B&W opgedragen:

- de nieuwe gemeenteraad nauw te betrekken bij het formuleren van de visie en de kaders 

voor het integriteitsbeleid;

- invulling te geven aan versterking van het omgaan met integriteit binnen het college en de 

gemeenteraad.
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Onderzoek Evalueerbaarheid van het beleid invoering Participatiewet, delen van de 
AWBZ en de jeugdzorg
De rekenkamer heeft het Beleidsplan Sociaal Domein Bloemendaal 2015 – 2018 (hierna Beleidsplan 

SDB) kritisch getoetst op de kaderstelling met de vraag of de beleidsdoelen zodanig zijn 

geformuleerd dat in de toekomst goede evaluaties mogelijk zijn.

Op basis van een quick scan komt de rekenkamer tot de conclusie dat het Beleidsplan SDB geen 

duidelijke kaders biedt dat in de toekomst goede evaluaties mogelijk zijn. 

Omdat het door tijdsdruk en onduidelijkheden niet mogelijk was om een scherpe kaderstelling te 

formuleren, heeft de rekenkamer aanbevolen om in het toen voorliggende besluitvormingstraject 

expliciet op te nemen dat komende maanden nadere invulling van de kaderstelling van het beleid 

zal plaats vinden. Deze scherpe kaderstelling zou dan op een later tijdstip ter besluitvorming 

aan de raad moeten worden voorgelegd, waardoor is gewaarborgd dat de raad te zijner tijd de 

beschikking heeft over een kader waaraan de uitvoering en resultaten van het beleid getoetst 

kunnen worden. De rekenkamer zal zoals gebruikelijk bij rekenkameronderzoeken in de toekomst 

evalueren in hoeverre de aanbevelingen zijn overgenomen en gerealiseerd.

2015

Onderzoek Kwaliteit raadsvoorstellen

Op 12 februari presenteerde de rekenkamer haar rapport Kwaliteit raadsvoorstellen aan de 

commissie bestuur en middelen. De hoofdvraag was: Wat is de kwaliteit van de raadsvoorstellen 

in de gemeente Bloemendaal? De rekenkamer constateerde dat de kwaliteit van raadsvoorstellen 

van de gemeente Bloemendaal onvoldoende is. Het format dat wordt gebruikt voor het opstellen 

van raadsvoorstellen voldoet in onvoldoende mate, en de verantwoordelijkheden voor de 

raadsvoorstellen en de controle daarop zijn niet helder belegd of worden niet juist nageleefd. Dit 

zorgt voor raadsvoorstellen die onvoldoende overzichtelijk, leesbaar en volledig zijn. Op basis van 

de deelconclusies uit dit onderzoek doet de rekenkamer de volgende aanbevelingen. 

1. Stel een format op dat meer sturing geeft aan de kwaliteitseisen waaraan een raadsvoorstel 

minimaal moet voldoen ten aanzien van de volledigheid van de informatie die nodig is om 

tot een afgewogen besluit te kunnen komen.

2. Betrek de raad actief bij het opstellen van het nieuwe format voor raadsvoorstellen. 

3. Leg vast wie welke specifieke verantwoordelijkheid heeft voor het opstellen van 

raadsvoorstellen en het toetsen van de inhoud, volledigheid, overzichtelijkheid en 

leesbaarheid van raadsvoorstellen. 

4. Leg vast dat raadsvoorstellen specifiek, meetbaar en tijdgebonden dienen te worden 

geformuleerd. Wanneer aan de raad een besluit gevraagd wordt waarin deze zaken nog niet 

nauwkeurig kunnen worden omschreven, leg dan in het besluit vast hoe het vervolgtraject 

op deze besluitvorming gaat verlopen om dit alsnog vast te leggen.

5. Plaats het voorgelegde besluit in een helder juridisch kader.

6. Plaats, waar mogelijk, het besluit in een afwegingstraject. Maak inzichtelijk welke eventuele 

alternatieven zijn onderzocht en omkleedt de gemaakte keuze met argumenten.

Onderzoek Burgerparticipatie
Op 7 juni 2015 heeft de rekenkamer het rapport Burgerparticipatie verstuurd aan de raad. Het 

rapport is opgenomen in het participatietraject van de gemeente, wat door de burgemeester 

wordt getrokken. De rekenkamer heeft het rapport toegelicht in de commissie Bestuur & Middelen 

van 14 januari 2016. Dit onderzoek is een evaluatie van het rapport ‘De burger praat mee’ uit 
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2010, uitgebreid met drie actuele casussen, namelijk Haringbuys, Gemeentelijk huisvesting en de 

Sportnota. De rekenkamer heeft bij de casus Haringbuys ook de bij het project betrokken burgers 

bevraagd op hun mening over de projectparticipatie.

De rekenkamer heeft in dit rapport de volgende aanbevelingen gedaan:

1. Algemeen: Stel een nieuwe Verordening interactieve beleidsvorming en een nieuw 

communicatieplan vast. De aanbevelingen uit dit onderzoek kunnen als input dienen.

2. Bewonersperspectief: De aanpak van een plan voor burgerparticipatie moet vanuit een 

bewonersperspectief worden beschreven.

3. Verwachtingsmanagement: Als voor participatie wordt gekozen dan schept dat de 

verwachting bij participanten dat zij daadwerkelijk ook invloed hebben op het project; 

een punt van afweging vooraf is of de gemeente denkt dat waar te kunnen gaan maken 

en zo ja, op welke wijze; de keuze of met ongelijksoortige gesprekspartners zal worden 

gewerkt kan daarop van invloed zijn; datzelfde geldt voor het wel of niet werken met een 

onafhankelijk voorzitter.

4. Speelveld en spelregels: Speelveld en spelregels moeten vaststaan voordat burgers zich 

verbinden tot het proces van consultatie; daarbij moet klip en klaar vaststaan wie het 

budgetrecht heeft.

5. Scopewijziging: Tijdens het proces van de realisatie van een project dient de gemeente 

tijdig attent te zijn op het eventueel wijzigen van de impact van zo’n project, waardoor de 

vorm van burgerparticipatie gewijzigd zou moeten worden.

6. Raadsleden en proces: Meer aandacht besteden aan het tijdens het proces betrekken 

van bestuurders van de gemeente Bloemendaal; bestuurlijke betrokkenheid heeft 

vooral betrekking op het informeren van raadsleden al dan niet via een raadscommissie. 

Bestuurlijke betrokkenheid heeft ook een relatie met de rolvastheid vanuit de gemeente 

in de richting van betrokkenen; indien de goede participatievorm is gekozen, het kader 

(speelveld en spelregels) goed is geregeld dan zouden rolproblemen alleen spelen als de 

raad – na de burgerparticipatie - een eindbeslissing moet nemen. Namelijk in het geval dat 

uit de burgerparticipatie een uitkomst komt waarmee (andere) burgers het niet eens zijn.

Evaluatieonderzoek Fonds Sociale Woningbouw
Op 26 november 2015 heeft de rekenkamer het rapport Evaluatieonderzoek Fonds Sociale 

Woningbouw verstuurd aan de raad. Dit was een evaluatie van het rekenkameronderzoek naar het 

Fonds Sociale Woningbouw uit 2006. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen 

uit 2006 zijn opgevolgd.

In 2006 werd de aanleiding als volgt omschreven:

“Aanleiding voor het onderzoek zijn de onduidelijke rol en functie van het Fonds Sociale 

Woningbouw, de discussie die daarover is ontstaan bij de bespreking van de Meerjarenbegroting 

2005-2008 en het raadsbesluit om het Fonds een rol te laten spelen bij de dekking van de tekorten 

in de Meerjarenbegroting”, 

en het onderzoek mondde uit in een enkele aanbeveling:

“Aanbevolen wordt om eerst discussie te voeren over nut en noodzaak van het Fonds.

Indien de conclusie van deze discussie positief is en het Fonds gevoed blijft worden met een 

deel van de opbrengst van de verkoop van gemeentelijk onroerend goed zoals nu het geval is, 

is aansluitend technische uitwerking gewenst in een subsidieverordening met daarin een heldere 

omschrijving van de doelstellingen van het Fonds en heldere criteria waaraan een project moet 

voldoen om voor een bijdrage uit het Fonds in aanmerking te komen.”
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In het evaluatieonderzoek concludeert de rekenkamer dat slechts ten dele uitvoering is gegeven 

aan deze aanbeveling uit 2006. In 2007 heeft discussie plaats gevonden over nut en noodzaak 

van het Fonds en wordt het Fonds omgezet in Gemeentelijke Reserve Sociale Woningbouw. Echter 

de aanbeveling om een verordening op te stellen wordt niet opgevolgd, wel wordt een Regeling 

vastgesteld. In 2012 wordt in de Woonvisie alsnog de noodzaak vastgesteld en het voornemen 

uitgesproken van een verordening. Het ontbreken van die verordening heeft wederom geleid tot 

discutabele onttrekkingen aan het Fonds c.q. de Reserve die ook moeilijk te rijmen zijn met wat 

in de regeling de kernactiviteit van de Reserve genoemd wordt: “De kernactiviteit van de reserve 

is de realisering en instandhouding van sociale huurwoningen en/of sociale koopwoningen.” Er 

is tot op heden geen subsidieverordening opgesteld met daarin een heldere omschrijving van de 

doelstellingen en heldere criteria voor toekenning.

Omdat de aanbeveling uit het rapport van 2006 slechts ten dele is uitgevoerd blijft deze 

aanbeveling nog steeds van kracht.

2016

Onderzoek Sociaal Domein - Jeugdzorg
De rekenkamer onderzocht de manier waarop de raad zijn kaderstellende en controlerende taak in 

het Sociaal Domein kan uitvoeren. De focus van dit onderzoek lag bij de Jeugdwet. De hoofdvraag 

was: Op welke wijze is de controlerende en kaderstellende taak van de gemeenteraad ten aanzien 

van de decentralisatie Jeugdzorg ingericht?

Hoofdconclusie

De rekenkamer constateert dat de decentralisatie van de jeugdwet grote impact heeft op een 

kleine gemeente als Bloemendaal. De rekenkamer ziet dat zowel de gemeente als de raad van 

Bloemendaal veel inzet en betrokkenheid tonen bij dit onderwerp, maar op veel vlakken nog 

zoekende zijn. De raad heeft door middel van moties en werksessies met de gemeente een 

duidelijke behoefte kenbaar gemaakt om goed geïnformeerd te blijven, maar kan nog niet helder 

aangeven welke informatiebehoefte hij heeft. De gemeente levert diverse inspanningen om de 

raad in staat te stellen zijn controlerende taak uit te kunnen laten voeren, maar slaagt daar tot 

op heden slechts ten dele in. De hoofdconclusie van de rekenkamer is dat de controlerende en 

kaderstellende taak van de gemeenteraad stap voor stap beter wordt, maar de komende jaren 

nog verdere uitwerking behoeft. Deze hoofdconclusie volgt uit het normenkader en is als volgt 

opgebouwd.

Aanbevelingen

Op basis van de conclusies uit dit onderzoek doet de rekenkamer aanbevelingen aan het college:

1. Toets in hoeverre de door het Ministerie van BZK vastgestelde indicatoren vanaf 2017 voor de 

raad van Bloemendaal voldoende inzicht zullen bieden in effecten en resultaten, leg de uitkomsten 

hiervan voor aan de raad en ga na welke aanvullende indicatoren eventueel mogelijk zijn om het 

inzicht voor de raad te verbeteren.

2. Evalueer periodiek in hoeverre de voortgangsinformatie inzicht biedt in de effecten en resultaten 

van het beleid, toets in hoeverre de informatie voorziet in de behoefte van de raad en rapporteer 

hierover aan de raad.
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3. Maak in voortgangsinformatie inzichtelijk op welke onderdelen van regionale samenwerking het 

college en de raad van Bloemendaal invloed hebben en op welke onderdelen niet.

4. Betrek de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek bij het Project (regionale)

samenwerking: betere grip op verbonden partijen, dat het college in het najaar van 2016 is 

gestart.

Reactie college

Het college neemt aanbevelingen 1, 2 en 4 over. Bij aanbeveling 1 merkt het college op dat 

deze voor alle indicatoren geldt en niet alleen voor het Sociaal Domein. De evaluatie van de 

voortgangsinformatie en de toets in hoeverre die informatie voldoet aan de behoefte van de 

raad, aanbeveling 2, neemt het college op in het Jaarverslag Sociaal Domein. Bij aanbeveling 4 

merkt het college op dat de in het kader van de Jeugdwet gecontracteerde zorgaanbieders niet 

onder het project Grip op verbonden partijen vallen, omdat het door middel van aanbesteding 

gecontracteerde partijen betreft. Aanbeveling 3 neemt het college niet over, “omdat het college en 

de raad op alle onderdelen van de regionale samenwerking invloed heeft.”

Nawoord rekenkamer

De rekenkamer is verheugd dat het college aanbevelingen 1, 2 en 4 overneemt. Met aanbeveling 

3 wil de rekenkamer bereiken dat het voor de raad inzichtelijk wordt waar de raad invloed 

op heeft en waar niet op, om zo meer grip op regionale samenwerking te krijgen. De huidige 

voortgangsinformatie geeft dat inzicht onvoldoende. Het project Grip op verbonden partijen biedt 

de mogelijkheid dit inzicht te verbeteren.

Evaluatieonderzoek Stelsel van integriteitszorg
De rekenkamer heeft begin 2016 besloten een evaluatieonderzoek te doen naar het in 2013 

verrichte onderzoek: ”Stelsel van Integriteitszorg gemeente Bloemendaal. Het evaluatieonderzoek 

wordt uitgevoerd om te bezien welke ontwikkelingen zich op het betreffende beleidsterrein na 

de presentatie van het onderzoek hebben voorgedaan. Eind 2013 heeft de rekenkamer het 

rapport “Stelsel van Integriteitszorg gemeente Bloemendaal” aangeboden aan de raad van 

de gemeente Bloemendaal.Het rapport is vervolgens op de agenda geplaatst en besproken in 

de Raadsvergadering van 20 februari 2014. In het rapport heeft de rekenkamer de volgende 

aanbevelingen gedaan: 

1. Stel integriteitsbeleid op, evalueer en verantwoord dit

• Stel in samenspraak met de raad een samenhangend integriteitsbeleid op. Verwerk 

daarin in ieder geval een visie en doelstellingen, en de wijze waarop het beleid zal worden 

uitgedragen;

• Evalueer dit beleid periodiek en pas het beleid hierop aan indien noodzakelijk;

• Zorg ervoor dat integriteit periodiek verantwoord wordt richting de raad. Maak vooraf 

afspraken met de raad over de wijze waarop dit gebeurt.

2. Draag het beleid uit

• Maak integriteit een structureel thema binnen de organisatie, onder andere door de 

integriteitsweek jaarlijks te blijven organiseren en medewerkers periodiek training te 

geven;
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• Maak een functionaris binnen de organisatie verantwoordelijk voor het coördineren, 

uitdragen en bewaken van het integriteitsbeleid;

•  Bespreek met de raad de mogelijkheid om integriteit in de vorm van trainingen of als 

onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden terug te laten komen.

 

Bij de bespreking van het rapport in de raadsvergadering van 20 februari 2014 hebben de partijen 

D66, CDA en Groen links een motie ingediend die in de raad is aangenomen waarin de volgende 

besluiten zijn vastgelegd: 

1. kennis te nemen van de conclusies uit het onderzoeksrapport Stelsel van integriteitszorg 

gemeente Bloemendaal

2. de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Stelsel van integriteitszorg gemeente 

Bloemendaal over te nemen.

3. het college op te dragen de aanbevelingen op te nemen in een actieplan met een daaraan 

gekoppeld tijdspad.

4. het actieplan in de eerste helft van 2014 aan de gemeenteraad voor te leggen.

5. de uitvoering van het actieplan te monitoren door het college op te dragen hierover met 

enige regelmaat naar de gemeenteraad terug te koppelen.

De rekenkamer heeft begin 2016 bij de start van het evaluatieonderzoek geconstateerd dat 

twee jaar na het aannemen van de motie er geen actieplan aan de raad ter besluitvorming was 

voorgelegd. Navraag bij de gemeentesecretaris leerde ons dat intern een notitie Integriteitsbeleid 

2016 is opgesteld die in april 2016 in het MT is besproken.

Met deze notitie wordt echter nog geen uitvoering gegeven aan het gestelde in de motie van 

februari 2014. Er is geen sprake van een actieplan waarin wordt aangegeven hoe en op welke 

termijn uitvoering gegeven gaat worden aan de aanbevelingen uit het onderzoek. Daarmee is ook 

geen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het  rapport van de rekenkamer van 2013.

De rekenkamer constateert dat in ieder geval in de boven beschreven situatie  sprake is van 

onvoldoende bewaking door raad en griffie dat uitvoering gegeven wordt aan genomen besluiten:  

het actieplan zou in de eerste helft van 2014 aan de raad worden voorgelegd maar twee jaar later 

is dit nog steeds niet gebeurd zonder dat dit gesignaleerd wordt. 

Conclusies

1. De aanbevelingen uit her rapport zijn tot op heden niet opgevolgd en ook niet aan de orde 

geweest in de raad.

2. De motie die op 20 februari is aangenomen naar aanleiding van het rekenkamerrapport 

waarin het college is opgedragen om met een plan van aanpak te komen voor medio 2014 

is niet ten uitvoer gebracht  zonder dat daar terugkoppeling naar de raad over heeft plaats 

gevonden. 

 

Aanbeveling 

Naast de eerdere aanbevelingen uit het onderzoek van 2013 die tot op heden niet zijn opgevolgd 

doet de rekenkamer de aanbeveling om bij de raadsvergadering te werken met een actiepuntenlijst 

waarop vermeld staat welke acties worden ondernomen, door wie en binnen welke termijn waarbij 

is vast gelegd dat punten allen door een besluit daartoe van de raad van de actiepuntenlijst kunnen 

worden afgevoerd. 

Reactie college

Het college onderkent dat er nog geen plan van aanpak is opgesteld en biedt hiervoor excuses 

aan. Het college geeft aan belang te hechten aan ambtelijke en bestuurlijke integriteit, en daarom 
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alsnog een plan van aanpak, tevens stand van zaken, te maken. 

Nawoord rekenkamer

De rekenkamer heeft geen aanleiding gevonden te twijfelen aan het belang dat het college hecht 

aan de ambtelijke en bestuurlijke integriteit van de gemeente Bloemendaal. De conclusie en 

aanbeveling richten zich op het geconstateerde feit dat de afspraak met de raad om binnen een 

bepaalde termijn een plan van aanpak te presenteren niet is nagekomen binnen die termijn. 

Mogelijk waren er goede redenen waarom dit niet binnen de afgesproken termijn heeft kunnen 

plaats vinden, maar hierover is niet gecommuniceerd met de raad om uitleg te geven en om tot 

nieuwe afspraken te komen. De rekenkamer heeft daarbij geconstateerd dat door zowel de raad als 

de griffie niet is gesignaleerd dat er sprake was van een niet nagekomen afspraak en heeft om die 

reden een aanbeveling geformuleerd om dit in de toekomst te voorkomen.

2017

Onderzoek Communicatiebeleid Bloemendaal
De raad heeft de rekenkamer voorgesteld onderzoek te doen naar het onderwerp communicatie. 

De rekenkamer heeft daarom onderzocht wat het communicatiebeleid van de gemeente is, hoe dit 

in de praktijk wordt uitgevoerd en op welke manier de gemeente de effecten van dit beleid meet.

Hoofdconclusie

De rekenkamer concludeert dat de gemeente geen actueel communicatiebeleid heeft. De gemeente 

wil op het gebied van communicatie wendbaar en slagvaardig zijn, waarbij het communicatief 

maken van de gehele organisatie een belangrijk speerpunt is. Communicatie wordt daarom 

per project op dat betreffende project afgestemd, waarmee maatwerk wordt gerealiseerd. Op 

projectniveau is dat goed. Maar zonder beleid ontbreekt het aan een lange termijn visie en 

doelstellingen, waarmee het ontbreekt aan de mogelijkheid om op beleidsniveau te kunnen 

controleren, evalueren en bijsturen.

De rekenkamer concludeert dat de gemeente diverse projecten heeft uitgevoerd om de interne 

communicatie te verbeteren, de taken en verantwoordelijkheden heeft belegd en voor een groot 

deel toetst en inzicht heeft in hoeverre de processen verlopen zoals bedoeld is. Het college beschikt 

over diverse instrumenten waarmee de effecten van communicatie gemeten worden. Op basis 

van de resultaten kan het college waar nodig bijsturen, maar dat kan alleen als bekend is welke 

doelstellingen het college wil bereiken. Bijvoorbeeld: de gemeente scoort in de burgerpeiling van 

2016 lager dan in voorgaande jaren en lager dan vergelijkbare gemeenten. Is dat erg of niet? 

Zonder doelstelling zegt die uitkomst weinig. 

De raad wordt bij ieder raadsvoorstel geïnformeerd over de communicatie over dat specifieke 

voorstel. Maar dat is alleen aan de voorkant en op projectniveau. Daarmee ontbreekt het de raad 

aan inzicht in de ambitie en visie van het college en de doelstellingen die het college wil behalen. 

Hiermee kan de raad zijn controlerende taak onvoldoende uitvoeren, terwijl uit het verzoek van de 

raad aan de rekenkamer blijkt dat de raad hier wel behoefte aan heeft. Het stellen van doelen geeft 

de raad ook meer mogelijkheden om de kaderstellende rol in te vullen.

Aanbevelingen

De rekenkamer heeft aanbevelingen gedaan naar aanleiding van de conclusies. De raad heeft met 

een amendement tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2018 deze aanbevelingen aangevuld, 

om zo de informatiebehoefte van inwoners te betrekken bij de uitwerking van een plan van aanpak. 
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De aanbevelingen luiden als volgt:

1. Bespreek welke (informatie)behoefte de inwoners en de raad hebben ten aanzien van 

communicatie, doe een voorstel aan de raad om te voorzien in die behoefte en betrek de 

inwoners hierbij. Op die manier krijgt het college inzicht in de behoefte van inwoners en de 

raad en kan daar actief in voorzien, en krijgt de raad de gelegenheid zijn wensen kenbaar 

te maken.

2. Stel voor communicatie een lange termijn visie vast en leg deze ter goedkeuring voor aan 

de raad. Neem in deze visie concrete doelstellingen op die in de toekomst tot een betere 

waardering door de inwoners van de gemeentelijke activiteiten leiden. Hiermee blijft de 

mogelijkheid voor maatwerk per project aanwezig, terwijl de raad zijn controlerende en 

kaderstellende rol beter kan uitvoeren.

3. Evalueer de resultaten van de maatregelen periodiek - bij voorkeur middels een enquête 

onder de inwoners - en stel de raad op de hoogte van de uitkomsten hiervan. Met die 

resultaten kunnen zowel college als raad met de juiste onderbouwing bijsturen waar nodig.

Evaluatieonderzoek Externe inhuur
De rekenkamer evalueert al haar onderzoeken om na te gaan in hoeverre aanbevelingen 

zijn opgevolgd. In 2013 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de inhuur van 

externen. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen hierover vanuit de raadsfracties. Dit 

evaluatieonderzoek beperkt zich tot de vraag in hoeverre de aanbevelingen in het rapport zijn 

overgenomen en opgevolgd en welke veranderingen zich hebben voorgedaan al dan niet naar 

aanleiding van het opvolgen van deze aanbevelingen.

Conclusie

Op basis van de verstrekte informatie komt de rekenkamer tot de volgende conclusie:

1. Het volgen van de opvolging van de aanbevelingen is niet verankerd in de raad, griffie en 

college.

2. Het opvolgen van de aanbevelingen 1 en 4 heeft geleid tot een grotere transparantie en 

versterking van de controlerende taak van de raad ten aanzien van externe inhuur.

3. Het besluit om geen navolging te geven aan aanbeveling twee is niet gecommuniceerd met 

de raad. 

De rekenkamer beschouwt het overnemen van de aanbevelingen in de raad op 23 januari 

2014 als een afspraak tussen college en raad en dat betekent in het duale stelsel dat een 

besluit om deze afspraak niet na te komen ook gezamenlijk in overleg zou moeten worden 

genomen.

4. T.a.v. externe adviseurs die worden aangestuurd door de gemeente ligt weinig vast en is er 

weinig uniformiteit. Er is geen visie opgesteld. Transparantie, verantwoording en controle 

wordt hierdoor bemoeilijkt. 

Aanbevelingen

Beschouw de aanbevelingen van een rekenkameronderzoek die in de raad zijn overgenomen 

en vastgesteld, als afspraken tussen college en raad. Hieraan wordt uitvoering gegeven, tenzij 

gezamenlijk besloten wordt hiervan af te wijken.

1. Draag het college op om over de opvolging van de aanbevelingen te communiceren met de 

raad;
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2. Voer een discussie als raad: 

 a. met college en griffie hoe de opvolging van de aanbevelingen te volgen en wie welke  

 rol, op welke manier daarin gaat vervullen;

 b. met het college over de voordelen van maatwerk en weinig vastleggen, versus de   

 nadelen van gebrekkige transparantie en beperkte mogelijkheid van controle; 

 c. met het college over de visie ten aanzien van externe inhuur. 

Bestuurlijke reactie

Het College is verheugd dat de opvolging van de aanbevelingen heeft geleid tot een grotere 

transparantie en versterking van de controlerende taak van de raad ten aanzien van de externe 

inhuur. Het College herkent zich minder in de constatering dat de opvolging niet verankerd is in het 

College. Alle aanbevelingen zijn zorgvuldig door het College overwogen en hebben geleid tot een 

doelbewust besluit waaraan ook uitvoering is gegeven. Dat het niet uitvoeren van een aanbeveling 

een expliciet gezamenlijk besluit met de Raad moet zijn, wordt erkend.   

In een toelichtend gesprek van de rekenkamer met de wethouder is gebleken dat er een verschil 

van interpretatie aan de orde was aangaande de tweede aanbeveling. Duidelijk is geworden dat 

vooral gevraagd werd om een visie. Deze visie vindt zijn basis in het Strategisch HRM-beleid 2017 

– 2020. Het College kan zich voorstellen dat dit te impliciet is geweest. Daarom zal de visie nog 

een keer worden geschetst in het jaarverslag 2017, zodat ook de raad hier expliciet kennis van kan 

nemen. 

Het College ziet enige tegenstrijdigheid tussen de tweede en de vierde conclusie. De geleverde 

overzichten bieden de Raad alle mogelijkheid nadere vragen te stellen over verdere verantwoording 

als daar behoefte aan zou zijn.

Nawoord van de rekenkamer

Het college herkent zich minder in de constatering dat de opvolging niet is verankerd is in het 

college. De rekenkamer ziet dat de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen niet wordt 

bijgehouden, daarmee is de controle van de opvolging ook door het college niet geborgd. Ook is er 

geen terugkoppeling naar de raad, zelfs niet in het geval dat een aanbeveling die is overgenomen 

door de raad, ‘door het college wordt afgewezen’.

Het gesprek met de wethouder is verhelderend geweest omtrent de tweede aanbeveling. Toch 

wenst de rekenkamer er nog wel op te wijzen dat het hierbij niet alleen gaat om een visie. Wij 

verwijzing hierbij naar de inhoud van het rapport. 

De rekenkamer ziet geen tegenstrijdigheid tussen aanbeveling twee en vier. Het gaat hierbij om 

voortschrijdend inzicht en verdergaande transparantie en controle mogelijkheid. Het college geeft 

aan dat de raad altijd de mogelijkheid heeft om nadere vragen te stellen. De rekenkamer tekent 

daarbij aan dat het aan het college is om de raad goed te informeren.

In de raadsvergadering van 8 maart 2018 heeft de raad het evaluatieonderzoek Externe inhuur 

vastgesteld en de aanbevelingen overgenomen.

Zelfevaluatie
De rekenkamer heeft in 2017 een evaluatie laten uitvoeren naar haar eigen functioneren.  De 

rekenkamer heeft zich hierbij vooral gericht op de relatie met de raad en de ambtelijke organisatie. 

Het doel hiervan is te komen tot aanbevelingen voor de rekenkamer in nieuwe samenstelling, per 1 

oktober 2018. De evaluatie is vanwege de onafhankelijkheid van het onderzoek uitbesteed.  

Raadsleden oordelen positief over verschillende aspecten van het functioneren van de rekenkamer. 

Zo zijn zij in grote meerderheid tevreden over de kwaliteit van de rekenkamerrapporten, 
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de mogelijkheden voor het aandragen van onderzoeksonderwerpen en de presentatie van 

rekenkamerrapporten in de raadscommissie. Ook geven zij aan dat aanbevelingen van de 

rekenkamer volledig en juist zijn en voldoende aanknopingspunten bieden om verbeteringen in 

het onderzochte beleid aan te brengen. Op al deze aspecten biedt de huidige werkwijze goede 

aanknopingspunten waar de rekenkamer in nieuwe samenstelling op kan verder bouwen. Over 

de zichtbaarheid van de rekenkamer, het contact met de raad, de onderwerpkeuze en het debat 

over rekenkamerrapporten lopen de meningen van de raadsleden uiteen en zijn er – naast 

raadsleden die hierover tevreden zijn – ook raadsleden die dit niet of slechts gedeeltelijk zijn.  Ook 

ambtenaren zijn overwegend positief over de rekenkamer. De collegeleden waarmee is gesproken 

zijn kritischer en dan met name over de onderwerpkeuze en de bruikbaarheid van de onderzoeken 

en aanbevelingen.  De rekenkamer gaat aan de slag met de uitkomsten van de evaluatie, die met 

name tot uitwerking zullen komen in de rekenkamer in nieuwe samenstelling. De evaluatie is in 

maart 2018 ter informatie aangeboden aan de raad. 
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