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1 Inleiding 
 

In september 2018 eindigt de benoemingstermijn van drie van de vier leden van de 

rekenkamercommissie Bloemendaal. De commissie heeft daarom opdracht gegeven om een evaluatie 

uit te laten voeren die kan dienen als uitgangspunt voor de start van de rekenkamercommissie in 

nieuwe samenstelling. Voor deze evaluatie heeft zij een vraagstelling plus een aantal deelvragen 

geformuleerd. De evaluatie is uitgevoerd door Geerten Kruis (freelance adviseur en onderzoeker met 

veel ervaring op het gebied van rekenkameronderzoek) conform een aanpak die hij heeft afgestemd 

met de rekenkamercommissie.  

De rekenkamercommissie voert jaarlijks zelf een evaluatieonderzoek uit naar de feitelijke doorwerking 

van één van haar rapporten, waarbij wordt gekeken in hoeverre aanbevelingen zijn opgevolgd en 

hebben geleid tot verbeteringen. Om deze reden is er bij deze evaluatie gekozen voor een andere 

insteek en staat de wijze waarop raad, college en ambtelijke organisatie aankijken tegen het 

functioneren van de rekenkamercommissie centraal.  

 

Doel en onderzoeksvragen 
Het doel van de evaluatie is om in beeld te brengen of de raad de rekenkamercommissie als 

versterking van haar functioneren ziet, wat goed gaat en wat beter kan. Ook de samenwerking met de 

ambtelijke organisatie en het college maken onderdeel uit van het onderzoek. De hoofdvraag van het 

onderzoek luidt als volgt: 

Hoe beoordelen betrokkenen het functioneren van de rekenkamercommissie en in hoeverre vinden zij 

dat de rekenkamercommissie de kaderstellende en controlerende rol van de raad versterkt? 

 

De deelvragen en bijbehorende normen zijn weergegeven in onderstaande tabel. De normen in dit 

toetsingskader zijn opgesteld aan de hand van de verordening1 en het onderzoeksprotocol2 van de 

rekenkamercommissie en normen die voortkomen uit de wettelijk taak3 van lokale rekenkamers. Over 

het oordeel van het college en de ambtelijke organisatie met betrekking tot de communicatie van de 

rekenkamercommissie en de bruikbaarheid van de rapporten (deelvragen 2a en 2c) zijn geen normen 

getoetst. Deze deelvragen zijn in het onderzoek beschrijvend beantwoord. 

 

  

                                                           
1 Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal (2014). 
2 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Bloemendaal (februari 2016). 
3 Gemeentewet - Hoofdstuk IVa, paragraaf 1 de gemeentelijke rekenkamer. 
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Toetsingskader  

1. Hoe beoordeelt de raad de rekenkamercommissie op het gebied van: 

a. communicatie met de raad; I. Raadsleden worden adequaat geïnformeerd over 
proces en voortgang van onderzoeken. 

II. De rekenkamercommissie ondersteunt adequaat 
bij de behandeling van rapporten in de raad. 

III. Raadsleden oordelen in algemene zin positief over 
de communicatie en zichtbaarheid van de 
rekenkamercommissie. 

b. onderwerpkeuze; I. Raadsleden worden voldoende in staat gesteld om 
input te geven op de onderwerpkeuze. 

II. De onderwerpkeuze voldoet aan de selectiecriteria 
van de rekenkamercommissie: actualiteit, belang, 
twijfel, risico en relevantie voor de burger. 

c. bruikbaarheid van de rapporten. I. Raadsleden oordelen positief over de kwaliteit van 
de onderzoeksrapporten (leesbaarheid, feitelijke 
onderbouwing bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen). 

II. Aanbevelingen worden overgenomen en/ of leiden 
tot debat tussen raad en college. 

III. Raadsleden oordelen dat de rapporten de rol van 
de raad versterken. 

2. Hoe beoordelen de ambtelijke organisatie en het college de rekenkamercommissie op het gebied 

van: 

a. communicatie met de ambtelijke 

organisatie en het college; 

Geen normen: beschrijving oordeel ambtenaren en 

college over de communicatie en zichtbaarheid van de 

rekenkamercommissie. 

b. onderzoeksproces en samenwerking; I. Het proces en de voortgang van onderzoeken 
worden adequaat afgestemd met ambtenaren en 
college. 

II. De organisatie krijgt voldoende gelegenheid om te 
reageren op in de rapportage neergelegde feiten. 

III. Het college krijgt voldoende gelegenheid voor haar 
bestuurlijke reactie. 

c. bruikbaarheid van de rapporten. Geen normen: beschrijving in hoeverre ambtenaren en 

college oordelen dat de rekenkamerrapporten een 

positieve bijdrage leveren aan de effectiviteit en 

kwaliteit van het openbaar bestuur. 

3. Welke verbeterpunten zijn voor een nieuwe rekenkamercommissie van nut? (geen normen) 
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Methoden 
De dataverzameling heeft plaatsgevonden in december 2017 en januari 2018. Hierbij is gekozen voor 

een combinatie van verschillende methoden: 

- Documentenstudie - Het toetsingskader voor deze evaluatie is opgesteld aan de hand van een 

korte documentenstudie. Daarnaast zijn de geraadpleegde documenten (zie bijlage 2) 

gebruikt bij het beschrijven van de communicatie en samenwerking van de 

rekenkamercommissie. 

- Webenquête en telefonische gesprekken raadsleden – Raadsleden en 

fractievertegenwoordigers in de raadscommissies (in het vervolg van dit rapport aangeduid als 

‘raadsleden’) zijn gevraagd om een webenquête in te vullen. Om de uitkomsten van de 

enquête te verdiepen zijn er vijf aanvullende telefonische interviews afgenomen met 

raadsleden van zowel coalitie- als oppositiepartijen. 

- Interviews college en ambtelijke organisatie – Er zijn gesprekken gevoerd met de 

burgemeester, een wethouder, de gemeentesecretaris en twee ambtenaren die bij recente 

onderzoeken van de rekenkamercommissie betrokken zijn geweest (zie bijlage 1: lijst met 

gesprekspartners). 

- Raadplegen rekenkamercommissie – Zowel aan het begin als aan het einde van het onderzoek 

heeft er een overleg plaatsgevonden met de rekenkamercommissie. Daarnaast is de leden van 

de rekenkamercommissie een aantal vragen per mail voorgelegd. 

 

 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de communicatie en samenwerking van de rekenkamercommissie besproken, 

waarbij in de eerste paragraaf wordt ingegaan op de relatie met de raad en in de tweede paragraaf op 

de relatie met de ambtelijke organisatie en het college. Beide paragrafen beginnen met een korte 

situatieschets, waar na er op basis van de enquêteresultaten en interviews wordt ingegaan op de wijze 

waarop betrokkenen tegen het functioneren van de rekenkamercommissie aankijken. In hoofdstuk 3 is 

weergegeven hoe raad, ambtelijke organisatie en college aankijken tegen de bruikbaarheid van de 

rapporten van de rekenkamercommissie. Hierbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de 

onderwerpkeuze, de rapportages en de aanbevelingen. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de 

onderzoeksvragen beantwoord en worden er verbeterpunten geïdentificeerd.   
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2 Communicatie en samenwerking 
 
 

2.1 Raadsleden 
De rekenkamercommissie heeft op verschillende momenten in het jaar contact met de raad. Aan het 

begin van het jaar nodigt de rekenkamercommissie de raad uit voor een bijeenkomst waarbij 

raadsleden wordt gevraagd om input te geven voor de groslijst met potentiële 

onderzoeksonderwerpen voor het komende jaar.4 Jaarlijks kiest de rekenkamercommissie van deze 

groslijst één onderwerp dat door de raad is aangedragen en één onderwerp waarvan zij zelf heeft 

vastgesteld dat het aandacht behoeft. Met haar jaarverslag/ jaarplan stelt de rekenkamercommissie 

vervolgens de raad op de hoogte van haar onderzoeksprogramma en overige plannen voor het 

komende jaar en legt zij verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen jaar. Bij de 

bespreking van het rekenkamerrapporten in de raadscommissie verzorgt de voorzitter van de 

rekenkamercommissie een presentatie en beantwoordt zij vragen van raadsleden. Onderstaande tabel 

geeft een overzicht van de bepalingen die in de verordening en het onderzoeksprotocol van de 

rekenkamercommissie Bloemendaal zijn opgenomen ten aanzien van de communicatie met de raad.  

Bepalingen verordening en onderzoeksprotocol ten aanzien van communicatie met de raad 

 
Verordening Rekenkamercommissie Bloemendaal (2014)  
- De commissie legt jaarlijks een onderzoeksplan met haar voorgenomen onderzoeken ter kennisneming voor 

aan de raad (Artikel 3.2 Lid 2). 
- De (…) onderzoeksopzet wordt ter kennisneming voorgelegd aan de raad (Artikel 3.2 Lid 4). 
- De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren (Artikel 3.3 Lid 2). 
- Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport, de nota met conclusies en 

aanbevelingen en de reactie van het college, zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan 
het college, aan de raad aangeboden (Artikel 3.3 Lid 8). 

- De rapporten van de commissie worden behandeld in de aan het onderwerp gerelateerde 
raadscommissie(s) (…) (Artikel 3.3 lid 9). 

- De leden van de commissie nemen geen deel aan de beraadslaging, zij kunnen wel door de raad worden 
uitgenodigd voor toelichting (Artikel 3.3 lid 10). 

- De commissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden (Artikel 3.4). 

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Bloemendaal (februari 2016) 

- De definitieve onderzoeksopzet wordt ter kennisneming toegezonden aan de raad. Wanneer er substantiële 
wijzigingen in de onderzoeksopzet worden aangebracht, zal dit worden meegedeeld aan de raad. (pagina 5) 

- Indien de rekenkamercommissie dit wenselijk acht kan zij de raad tussentijds over haar vorderingen 
informeren. De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen. (pagina 10) 

- Het definitieve rapport wordt aangeboden aan de raad, waarna ook het college en alle overige betrokkenen 
een afschrift van het rapport ontvangen. De rekenkamercommissie biedt de raad daarbij een raadsvoorstel 
aan, waarin zij vraagt de conclusies en aanbevelingen over te nemen en voor zover relevant, het college 
opdracht te geven hieraan uitvoering te geven. (pagina 12) 

 

Aandragen onderzoeksonderwerpen 

                                                           
4 Ook gedurende het jaar hebben raadsleden (en burgers) de mogelijkheid om (per mail) contact op te nemen 
met de rekenkamercommissie en onderzoeksonderwerpen aan te dragen. 
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Ruim 80 procent van de raadsleden is van mening dat hen voldoende mogelijkheden worden geboden 

om onderwerpen voor rekenkameronderzoek aan te dragen (zie figuur 2.1). Uit de toelichting op hun 

antwoorden in de enquête en de telefonische gesprekken komt naar voren dat zij positief zijn over de 

bijeenkomst die de rekenkamercommissie jaarlijks organiseert om potentiële 

onderzoeksonderwerpen op te halen en te bespreken. Hoewel er minder persoonlijk contact is met de 

leden van de rekenkamercommissie dan bij het afzonderlijk bezoeken van alle fracties (in het verleden 

de manier waarop de rekenkamercommissie onderzoeksonderwerpen ophaalde), hebben de 

gezamenlijke bijeenkomsten als belangrijk voordeel dat er een dialoog en hierdoor consensus kan 

ontstaan tussen de raadsleden over wat geschikte onderwerpen zijn. Hoewel raadsleden in 

meerderheid positief zijn benoemen sommigen ook aandachtspunten: 

- Enkele raadsleden zouden graag zien dat de rekenkamercommissie - meer dan nu het geval is 

- vanuit een eigen analyse van beleidsterreinen potentiële onderwerpen benoemt en voorlegt 

aan de raad. Naast dat dit de discussie tijdens de bijeenkomst kan bevorderen, zal dit er 

volgens hen mogelijk ook toe leiden dat onderzoeksonderwerpen meer gedragen worden en 

minder afhankelijk van wat (individuele) fracties aandragen (zie ook paragraaf 3.1). 

Desgevraagd geven de leden van de rekenkamercommissie hierover aan dat tijdens de 

bijeenkomst weliswaar niet haar volledige groslijst met onderwerpen wordt voorgelegd, maar 

wel de onderwerpen die het meeste kans maken om het komende jaar te worden onderzocht. 

- Verschillende raadsleden willen dat er meer communicatie en/ of afstemming plaatsvindt over 

wat er gebeurt met onderwerpen die worden aangedragen. Zij geven bijvoorbeeld aan dat er 

geen terugkoppeling plaatsvindt als onderwerpen die zij aandragen niet worden onderzocht. 

Ook geven enkele raadsleden aan dat zij de vraagstelling die rekenkamercommissie kiest bij 

onderwerpen soms niet onderschrijven en hier graag meer afstemming over zouden zien.  

 

Figuur 2.1 Resultaten enquête raadsleden ten aanzien van communicatie en samenwerking (N=18).5 

 
Communicatie over proces en voortgang onderzoeken 

                                                           
5 Als raadsleden het antwoord ‘dat weet ik niet’ hebben gegeven is dit niet in de grafiek opgenomen. Hierdoor 
tellen niet bij alle stellingen het aantal antwoorden op tot 18. 
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Bijna 40 procent van de raadsleden geeft aan dat zij voldoende worden geïnformeerd over het 

onderzoeksproces en de voortgang van onderzoeken, terwijl ruim een kwart aangeeft dat dit niet het 

geval is. Het voornaamste kritiekpunt van raadsleden hierbij is dat zij tijdens het onderzoek graag de 

mogelijkheid zouden willen hebben om het perspectief van de raad aan de orde te stellen (wat kan de 

raad met het rapport?) en aan te geven wat de aspecten zijn waar zij het meeste mee worstelen en 

die zij door de rekenkamercommissie onderzocht zouden willen zien (zie ook paragraaf 3.2).  

 

Ondersteuning behandeling rapporten 

Ongeveer drie kwart van de raadsleden is positief over de wijze waarop de rekenkamercommissie de 

behandeling van haar rapporten door de raad ondersteunt. Zij geven hierbij aan dat de kwaliteit van 

de presentatie die de voorzitter van de rekenkamercommissie in de raadscommissie geeft goed is en 

dat zij zich hierbij bewust toont van de rollen en verantwoordelijkheden van college, raad en 

rekenkamercommissie. 

 

Communicatie en zichtbaarheid in algemene zin 

Waar bijna 40 procent van de raadsleden vindt de communicatie en zichtbaarheid van de 

rekenkamercommissie in algemene zin adequaat is, vindt de rest dit gedeeltelijk of juist niet. Naast dat 

een aantal raadsleden graag tijdens en rond de onderzoeken meer contact zou zien tussen 

rekenkamercommissie en raad (zie hierboven) geven enkele raadsleden in hun toelichting aan dat de 

rekenkamercommissie meer naar buiten zou kunnen treden met haar rapporten. 

 

2.2 College en ambtelijke organisatie 
Op regelmatige basis is er overleg met de gemeentesecretaris en in 2017 is er twee keer gesproken 

met de burgemeester. 6 Begin 2017 hebben de voorzitter en secretaris van de rekenkamercommissie 

een gesprek gehad met de toenmalig burgemeester en de gemeentesecretaris waarbij de rol van de 

rekenkamercommissie en ontwikkelingen binnen de gemeente zijn besproken. Eind 2017 een heeft de 

kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de nieuwe burgemeester die in september is 

aangetreden.  

Bij het maken van de keuze welke onderwerpen het komend jaar worden onderzocht, raadpleegt de 

rekenkamercommissie – naast de raad – ook de gemeentesecretaris. Er wordt gevraagd of zij 

suggesties heeft voor onderzoeksonderwerpen en onderwerpen die door raadsleden zijn aangedragen 

worden bij haar tegen het licht gehouden. Zij kan dan bijvoorbeeld tips geven over een mogelijke 

insteek van het onderzoek of de timing/ aansluiting op de beleidscyclus. 

Ook vindt er bij de uitvoering van onderzoeken veelvuldig contact plaats tussen rekenkamercommissie 

en ambtelijke organisatie. Aan het begin van ieder onderzoek wordt er afgestemd per mail met de 

gemeentesecretaris en is er een verkennend gesprek. Na dit oriënterend gesprek vindt er meestal een 

interview plaats met de gemeentesecretaris en het hoofd van de afdeling die over het onderwerp 

gaat. Hier na worden de onderzoeksvraag en deelvragen definitief vastgesteld en wordt bepaald hoe 

het onderzoek het beste in de organisatie uitgezet kan worden, met wie er moet worden gesproken, 

                                                           
6 Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017 Rekenkamercommissie Bloemendaal (maart 2017). 
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welke documenten er moeten worden opgevraagd etc. Aan het eind van ieder onderzoek worden de 

bevindingen van de rekenkamercommissie voorgelegd aan de ambtelijke organisatie voor een 

feitencheck (ambtelijk wederhoor) en krijgt het college de gelegenheid om een reactie te geven op de 

conclusies en aanbevelingen (bestuurlijk wederhoor).  

 

Bij de contacten met raad, ambtenaren en college wordt de rekenkamercommissie (organisatorisch) 

ondersteund door de griffie. In onderstaand kader zijn de bepalingen uit de verordening en het 

onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie Bloemendaal weergegeven ten aanzien van de 

communicatie en afstemming met het college en de ambtelijke organisatie.  

 

Bepalingen verordening en onderzoeksprotocol ten aanzien van college en ambtelijke organisatie 

 
Verordening Rekenkamercommissie Bloemendaal (2014)  
- De commissie is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren mondelinge en 

schriftelijk inlichting in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van het onderzoek. De leden van het 
gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de 
door de commissie gestelde redelijke termijn te verstrekken. (Artikel 3.3 Lid 3). 

- De commissie stelt de bij het onderzoek betrokken ambtenaren in de gelegenheid om binnen een door haar 
te stellen termijn, die tenminste twee weken en maximaal één maand bedraagt, hun zienswijze op de 
weergave van de feitelijke bevindingen in het concept- onderzoeksrapport schriftelijk aan de commissie 
kenbaar te maken. (…) (Artikel 3.3 lid 6) 

- De commissie stelt het college in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste 
twee weken en maximaal één maand bedraagt, zijn zienswijze te geven op de conclusies en oordelen die de 
commissie verbindt aan de bevindingen in het onderzoeksrapport. De eventuele zienswijze maakt het 
college schriftelijk kenbaar aan de commissie. (Artikel 3.3 lid 7) 

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Bloemendaal (februari 2016) 

- Aan een onderzoek gaat een gesprek met de gemeentesecretaris vooraf. In dit gesprek zullen de voorzitter 
en/of de secretaris van de rekenkamercommissie een toelichting geven op de onderzoeksaanpak. De 
rekenkamercommissie zal de gemeentesecretaris vragen om een contactpersoon voor het onderzoek aan 
te wijzen. 
In het startgesprek worden over en weer afspraken gemaakt over de procedure en de planning van het 
onderzoek, de wijze waarop met gegevens wordt omgegaan, hoe de rekenkamercommissie de door haar 
benodigde informatie van de betrokken sector zo snel mogelijk kan verkrijgen en hoe de belasting van de 
sector door het onderzoek zoveel mogelijk kan worden beperkt. (pagina 6) 

- Voor de loop van het onderzoek gelden de volgende regels: 
o De verslagen van interviews worden ter goedkeuring aan de geïnterviewden voorgelegd. 
o Gespreksverslagen zullen vertrouwelijk worden behandeld. Het citeren uit interviewverslagen is 

slechts mogelijk met toestemming van de geïnterviewde. (pagina 8) 
- De feitelijke rapportage wordt via de gemeentesecretaris aan de ambtelijke organisatie voorgelegd. De 

organisatie krijgt minimaal twee weken en maximaal een maand de gelegenheid te reageren op de in de 
rapportage neergelegde feiten. Voorafgaand aan de sluiting van deze reactietermijn kan de 
rekenkamercommissie een bijeenkomst beleggen met betrokkenen, de onderzoekers en de 
rekenkamercommissie om van gedachten te wisselen over de feitelijke rapportage. (pagina 11) 

- Na verwerking van de reacties op de feitelijke rapportage trekt de rekenkamercommissie conclusies en stelt 
zij aanbevelingen op. Het eindrapport wordt vervolgens voor bestuurlijk hoor en wederhoor aangeboden. 
De reactietermijn bedraagt minimaal twee weken en maximaal een maand. 
De bestuurlijke reactie wordt aan het rapport toegevoegd. Indien de rekenkamercommissie dit nodig acht, 
voorziet zij de bestuurlijke reactie van een nawoord. Het bestuurlijk wederhoor kan ertoe leiden dat de 
rekenkamercommissie tot aanpassing van conclusies en/of aanbevelingen overgaat. (pagina 11) 
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Beoordeling college en ambtelijke organisatie 

Ambtenaren zijn over het algemeen positief over de communicatie en de samenwerking met de 

rekenkamercommissie. Zij geven aan dat de rekenkamercommissie zeer toegankelijk en benaderbaar 

is en dat dit goed past binnen een kleine gemeente als Bloemendaal waar sprake is van korte lijnen. 

Over de samenwerking en afstemming bij de uitvoering van onderzoeken wordt aangegeven dat het 

proces helder en open is en dat er goed wordt samengewerkt vanuit ieder zijn eigen rol en 

verantwoordelijkheid. Ook over de wijze waarop het ambtelijk wederhoor is ingericht zijn ambtenaren 

grotendeels positief. Hier wordt voldoende tijd voor uitgetrokken. Ambtenaren voegen hieraan toe 

dat zij het waarderen als zij – naast een schriftelijke reactie op de feiten - ook de mogelijkheid krijgen 

om met de rekenkamercommissie het gesprek over het rapport aan te gaan.  

 

Het contact met het college is minder frequent dan met de ambtelijke organisatie. Zo vindt er tijdens 

de onderzoeken niet standaard een interview plaats met de betreffende portefeuillehouder en ook 

vindt er geen overleg plaats met collegeleden over potentiële onderzoeksonderwerpen. De 

geraadpleegde collegeleden geven hierover aan dat dit wat hen betreft ook niet nodig is. Het is met 

name belangrijk dat verantwoordelijkheden rollen en proces ten aanzien van rekenkamerproducten 

helder zijn. Dit kan (mogelijk) nog worden verbeterd. Zo is het belangrijk dat de raad (en niet het 

college) de regie voert op de discussie over rekenkameronderzoeken en oppositie en coalitie zouden 

hier gezamenlijk het voortouw in kunnen nemen. Tot slot geven collegeleden aan dat het proces van 

bestuurlijk wederhoor goed verloopt en dat hen hierbij voldoende tijd wordt gegeven om een reactie 

op de conclusies en aanbevelingen te formuleren. 
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3 Bruikbaarheid van rapporten 
 

3.1 Keuze onderzoeksonderwerpen 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, hebben raadsleden de mogelijkheid om tijdens een bijeenkomst 

(en ook door het jaar heen) onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Ook heeft de 

rekenkamercommissie contact met de gemeentesecretaris over potentiële onderzoeksonderwerpen. 

De uiteindelijke keuze voor het onderzoeksprogramma maakt de rekenkamercommissie zelf. Dit 

gebeurt op basis van een vijftal selectiecriteria die zijn vastgelegd in het onderzoeksprotocol van de 

rekenkamercommissie (zie onderstaand kader).  

 

Selectiecriteria onderzoeksonderwerpen 

- Actualiteit: Het onderwerp van onderzoek moet aansluiten bij de actualiteit. Dit kan een actueel 

onderwerp zijn dat speelt in de gemeente, maatschappelijk of in de raad.  

- Belang: Het belang dat verbonden is aan het onderwerp. Het begrip belang moet breed worden 

geïnterpreteerd. Gedoeld wordt op zowel financieel belang als maatschappelijk belang. 

- Twijfel: Twijfel over het feitelijk functioneren. Naarmate er meer twijfels bestaan over de kwaliteit 

van het feitelijk functioneren is er meer aanleiding tot onderzoek. 

- Risico: Kans dat de rekening aan de gemeente gepresenteerd wordt op het moment dat het mis gaat. 

Hoe groter deze kans, hoe meer risico en hoe meer aanleiding tot onderzoek. 

- Burger: Heeft de burger iets aan een onderzoek naar dit onderwerp? 

 

Meer dan 80 procent van de raadsleden vindt dat de rekenkamercommissie haar onderwerpkeuze 

helder beargumenteert (zie figuur 3.1). Over de vraag in welke mate de onderwerpkeuze voldoet aan 

de selectiecriteria van de rekenkamercommissie verschillen de raadsleden van mening. Ongeveer drie 

kwart geeft aan dat de onderwerpen een aanmerkelijk financieel en/ of maatschappelijk belang 

hebben voor de gemeente, maar bijna de helft van de raadsleden geeft aan dat bij de onderzoeken die 

de rekenkamercommissie uitvoert er geen sprake is van twijfel over het functioneren van beleid en 

uitvoering. Met betrekking tot de aansluiting bij de actualiteit, de risico’s die de gemeente loopt en de 

relevantie voor de burger geeft eveneens een substantieel gedeelte van de raadsleden aan dat de 

onderwerpkeuze niet (volledig) voldoet aan de selectiecriteria.  

 

Ook uit de interviews komt een gemengd beeld naar voren. Raadsleden die positief zijn over de 

onderwerpkeuze geven daarbij aan dat de rekenkamercommissie onderwerpen selecteert waarbij er 

gerede twijfel bestaat over het beleid en de uitvoering. Raadsleden die negatief zijn stellen dat de 

onderwerpkeuze een ‘incidenteel’ karakter heeft (afhankelijk van wat fracties aandragen) en niet 

wordt gemaakt op basis van een duidelijke eigen analyse van de rekenkamercommissie over de 

verschillende beleidsterreinen (zie ook paragraaf 2.1).  
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Figuur 3.1 Resultaten enquête raadsleden ten aanzien van onderwerpkeuze (N=18).7 

 

 

De voor deze evaluatie geraadpleegde collegeleden geven aan dat het belangrijk is dat de 

rekenkamercommissie haar onderwerpkeuze maakt vanuit een visie op de lokale context: wat zijn de 

onderwerpen die in de gemeente het meest spelen en wat is de angel van de debatten in de raad? Dit 

gebeurt volgens hen nu te weinig. Het ruimtelijk domein en ‘relaties met burgers’ zijn onderwerpen 

die in Bloemendaal belangrijk zijn en door hier meer aandacht aan te besteden kan de 

rekenkamercommissie een grotere factor van betekenis zijn. Daarnaast is regionale samenwerking 

volgens de collegeleden een onderwerp waar de rekenkamercommissie meer aandacht aan zou 

kunnen besteden. Voor een kleine gemeente als Bloemendaal is dit een erg belangrijk onderwerp en 

gemeenschappelijke regelingen beslaan ongeveer de helft van de begroting. Onderzoeken hiernaar 

zouden bijvoorbeeld in samenwerking met andere rekenkamers in de regio kunnen worden opgepakt.  

 

3.2 Onderzoeken en rapportages 
Raadsleden zijn positief over de kwaliteit van de onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie. 

Een grote meerderheid van hen vindt dat de rapporten begrijpelijk en goed leesbaar zijn en dat 

bevindingen adequaat worden onderbouwd (zie figuur 3.2). In de telefonische interviews geven de 

meesten dan ook aan het een goede zaak te vinden dat de leden van de rekenkamercommissie zelf de 

onderzoeken uitvoeren. Zij stellen dat er binnen de rekenkamercommissie voldoende expertise is om 

dit op een goede wijze in te vullen. Raadsleden die wel voorstander zijn van het uitbesteden van 

rekenkameronderzoek aan externe bureaus (of het inhuren van externe expertise zien als een 

waardevolle aanvulling zien bij specialistische onderwerpen) stellen hierbij als voorwaarde dat dit 

binnen het huidige budget van de rekenkamercommissie moet kunnen worden gerealiseerd.  

                                                           
7 Als raadsleden het antwoord ‘dat weet ik niet’ hebben gegeven is dit niet in de grafiek opgenomen. Hierdoor 
tellen niet bij alle stellingen het aantal antwoorden op tot 18. 
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Figuur 3.2 Resultaten enquête raadsleden ten aanzien van de kwaliteit van de rapporten (N=18).8 

 
 

Ook de voor deze evaluatie gesproken ambtenaren zijn in meerderheid positief over de kwaliteit van 

de onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie. Van de ondervraagden zijn de collegeleden 

het meest kritisch over de rapporten en geven hierbij aan dat de leesbaarheid van de rapporten en de 

kwaliteit van de analyses verbetering behoeven. Wat betreft de analyses geven zowel collegeleden als 

ambtenaren aan dat de rekenkamercommissie zich in sommige gevallen teveel richt op het stringent 

toetsen van normen zonder onderliggende oorzaken en causaliteiten in ogenschouw te nemen. Als 

voorbeeld hiervan noemen zij een recent onderzoek waarin de rekenkamercommissie er op wijst dat 

een van haar aanbevelingen over het communicatiebeleid van de gemeente is overgenomen maar 

niet opgevolgd.9 

 

Tot slot geven zowel raadsleden als ambtenaren en collegeleden aan er meerwaarde in te zien als de 

rekenkamercommissie binnen haar onderzoeken meer aandacht besteedt aan de rol van de raad. 

Naast aandacht voor het functioneren van college en ambtenaren zou het nuttig zijn om ook 

informatie te verzamelen en aanbevelingen te formuleren gericht op de raad. Hierbij wordt 

aangegeven dat bijvoorbeeld in beeld kan worden gebracht hoe de raad heeft gefunctioneerd op een 

bepaald dossier, hoe de samenwerking tussen raad, college en ambtenaren verloopt en wat de raad 

nodig heeft haar rol zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Betrokkenen voegen hieraan toe dat het 

hiervoor noodzakelijk is om tijdens de onderzoeken ook te spreken met raadsleden (zie paragraaf 2.1). 

 

3.3 Aanbevelingen en doorwerking 
Raadsleden geven in meerderheid aan dat de aanbevelingen die de rekenkamercommissie formuleert 

juist en volledig zijn en voldoende mogelijkheden bieden om verbeteringen in het beleid aan te 

brengen (zie figuur 3.3). De meeste aanbevelingen die de rekenkamercommissie de afgelopen jaren 

heeft geformuleerd zijn overgenomen en bekrachtigd met een raadsbesluit. Over het debat en de 

doorwerking van aanbevelingen verschillen de raadsleden van mening. Sommige raadsleden zijn 

positief over de wijze waarop debatten over rekenkamerrapporten in de raadscommissie verloopt en 

verwijzen daarbij ook naar presentatie en het beantwoorden van vragen door de voorzitter van de 

rekenkamercommissie (zie paragraaf 2.1). Andere raadsleden (en ook ambtenaren) geven aan dat het 

debat over de aanbevelingen - en dan met name de dynamiek tussen raad en college - vaak moeizaam 

                                                           
8 Als raadsleden het antwoord ‘dat weet ik niet’ hebben gegeven is dit niet in de grafiek opgenomen. Hierdoor 
tellen niet bij alle stellingen het aantal antwoorden op tot 18. 
9 Communicatiebeleid gemeente Bloemendaal (januari 2018). 
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is. Enkelen van hen doen hierbij de suggestie dat het bespreken van rekenkamerrapporten tijdens 

beeldvormende avonden mogelijk zou kunnen bijdragen aan een meer inhoudelijke discussie met 

minder politieke stellingname. Bij een dergelijke bijeenkomst is er doorgaans meer ruimte om 

inhoudelijk met elkaar – en bijvoorbeeld ook met ambtenaren en/ of andere betrokkenen - in gesprek 

te gaan dan in de raadscommissie. 

 

Figuur 3.3 Resultaten enquête raadsleden ten aanzien van aanbevelingen en doorwerking (N=18).10 

 

Ongeveer de helft van de raadsleden vindt dat de onderzoeken van de rekenkamercommissie 

bijdragen aan het verbeteren van de resultaten van de gemeentelijke organisatie, terwijl ook een 

grote groep van mening is dat dit ten dele het geval is (zie figuur 3.3). Een complicerende factor hierbij 

is dat het zicht op de doorwerking van aanbevelingen vaak ontbreekt. Slechts een kleine minderheid 

van de raadsleden geeft aan voldoende inzicht te hebben in hoeverre de overgenomen aanbevelingen 

in de praktijk daadwerkelijk worden doorgevoerd. In de telefonische interviews geven enkele 

raadsleden hierover aan dat zij positief zijn over de doorwerkingsonderzoeken waarbij de 

rekenkamercommissie terugkijkt wat er met haar aanbevelingen is gebeurd, maar dat zij graag ook al 

in een eerder stadium een (expliciete) terugkoppeling ontvangen over de implementatie van 

aanbevelingen. Ook ambtenaren geven toe dat deze terugkoppeling nu vaak ontbreekt en dat dit 

binnen de organisatie (eventueel in samenwerking met de rekenkamercommissie) beter zou kunnen 

worden opgepakt. 

Uit de interviews met ambtenaren komt een aantal kritiekpunten naar voren komen over de 

bruikbaarheid van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie (met name toegespitst op één 

rapport), maar bij de meeste rapporten is men in algemene zin positief over de bruikbaarheid. Er 

                                                           
10 Als raadsleden het antwoord ‘dat weet ik niet’ hebben gegeven is dit niet in de grafiek opgenomen. Hierdoor 
tellen niet bij alle stellingen het aantal antwoorden op tot 18. 
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wordt hierbij bijvoorbeeld aangegeven dat rekenkameronderzoek leidt tot meer scherpte op het 

betreffende beleidsterrein bij de organisatie of dat aanbevelingen van de rekenkamercommissie een 

goede aanvulling vormen op de bestaande manier van werken. De geraadpleegde collegeleden zijn 

kritischer over de bruikbaarheid en scherpte van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.  
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4 Conclusie 
 

4.1 Beantwoording onderzoeksvragen 
 

Norm Toetsing Toelichting  

1a. Hoe beoordeelt de raad de rekenkamercommissie op het gebied van communicatie met de raad? 

I. Raadsleden worden 
adequaat geïnformeerd 
over proces en 
voortgang van 
onderzoeken. 

Voldoet 
deels 

Tijdens de onderzoeken vindt er geen contact plaats tussen de 
rekenkamercommissie en raadsleden. Uit de enquête en de telefonische 
interviews komt naar voren dat de meningen van raadsleden hierover 
uiteen lopen. Een aantal raadsleden laat weten er meerwaarde in te zien 
om tijdens de onderzoeken in de gelegenheid te worden gesteld om input 
te geven en te wijzen op aspecten die voor hen het meest relevant zijn.  

II. De 
rekenkamercommissie 
ondersteunt adequaat 
bij de behandeling van 
rapporten in de raad. 

Voldoet 

Raadsleden zijn overwegend (ongeveer driekwart) positief over de 
ondersteuning van de rekenkamercommissie bij de behandeling van haar 
rapporten in de raad. De voorzitter geeft een presentatie in de 
raadscommissie waarbij zij zich bewust toont van de rollen en 
verantwoordelijkheden van college, raad en rekenkamercommissie. 

III. Raadsleden oordelen in 
algemene zin positief 
over de communicatie 
en zichtbaarheid van de 
rekenkamercommissie. 

Voldoet 
deels 

Waar bijna 40 procent van de raadsleden positief is over de communicatie 
en zichtbaarheid van de rekenkamercommissie, is dit bij de rest van hen 
gedeeltelijk of niet het geval. Sommigen vinden dat de 
rekenkamercommissie meer naar buiten kan treden met haar rapporten. 
Daarnaast geeft een aantal raadsleden aan dat een meer dynamische 
relatie tussen raad en rekenkamercommissie kan leiden tot meer 
gedragen rapporten. 

1b. Hoe beoordeelt de raad de rekenkamercommissie op het gebied van onderwerpkeuze? 

I. Raadsleden worden 
voldoende in staat 
gesteld om input te 
geven op de 
onderwerpkeuze. 

Voldoet 

Meer dan 80 procent van de raadsleden vindt dat zij voldoende in staat 
worden gesteld om onderwerpen voor rekenkameronderzoek aan te 
dragen. Een belangrijk voordeel van het ophalen van onderwerpen tijdens 
één jaarlijkse bijeenkomst met alle fracties is dat er dialoog en consensus 
kunnen ontstaan over wat geschikte onderwerpen zijn. Het voorleggen 
van onderwerpen aan de raad vanuit een eigen analyse van 
beleidsterreinen, de terugkoppeling waarom aangedragen onderwerpen 
uiteindelijk wel of juist niet worden gekozen en de afstemming over de te 
kiezen vraagstelling worden door raadsleden als aandachtspunten 
benoemd. 

II. De onderwerpkeuze 
voldoet aan de 
selectiecriteria van de 
rekenkamercommissie: 
actualiteit, belang, 
twijfel, risico en 
relevantie voor de 
burger. 

 

 

Voldoet 
deels 

Drie kwart van de raadsleden geeft aan dat de onderwerpen die de 
rekenkamercommissie onderzoekt een aanmerkelijk financieel of 
maatschappelijk belang hebben. Over de overige selectiecriteria van de 
rekenkamercommissie (actualiteit, twijfel over functioneren beleid en 
uitvoering, aanmerkelijke risico’s en relevantie voor de burger) lopen de 
meningen uiteen en geeft ook een gedeelte van de raadsleden aan dat de 
onderwerpkeuze niet of slechts ten dele voldoet.  



 

16 
Evaluatie Rekenkamercommissie Bloemendaal – Eindrapport 13 februari 2018 

1c. Hoe beoordeelt de raad de rekenkamercommissie op het gebied van de bruikbaarheid van rapporten? 

I. Raadsleden oordelen 
positief over de 
kwaliteit van de 
onderzoeksrapporten 
(leesbaarheid, feitelijke 
onderbouwing 
bevindingen, conclusies 
en aanbevelingen). 

Voldoet 

Raadsleden zijn in meerderheid positief over de kwaliteit en de 
bruikbaarheid van de rekenkamerrapporten. Dit geldt zowel voor de 
begrijpelijkheid en leesbaarheid van de rapporten en de onderbouwing 
van de bevindingen als voor de juistheid, compleetheid en bruikbaarheid 
van de aanbevelingen. Desgevraagd geven de meeste raadsleden aan dat 
de leden van de rekenkamercommissie beschikken over voldoende 
expertise en zijn zij er voorstander van dat de rekenkamercommissie haar 
onderzoeken zelf uitvoert.  

II. Aanbevelingen worden 
overgenomen en/ of 
leiden tot debat tussen 
raad en college. 

Voldoet 
deels 

De meeste aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden door de 
raad overgenomen en bekrachtigd met een raadsbesluit. Voorafgaand aan 
de besluitvorming over de aanbevelingen in de raadsvergadering wordt 
het rapport  behandeld in de raadscommissie. Sommige raadsleden zijn 
positief over de manier waarop het debat over rekenkamerrapporten in 
de raad wordt gevoerd, terwijl anderen er juist op wijzen dat de dynamiek 
tussen raad en college hierbij vaak moeizaam is. 

III. Raadsleden oordelen 
dat de rapporten de rol 
van de raad versterken. 

Voldoet 
deels 

Drie kwart van de raadsleden is van mening dat de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie de raad voldoende aanknopingspunten bieden om 
verbeteringen in het onderzochte beleid aan te brengen. Zij geven hierbij 
aan dat de aanbevelingen juist en volledig zijn. Wel geven verschillende 
raadsleden (net als college en ambtenaren) aan dat de 
rekenkamercommissie in haar onderzoeken meer aandacht zou kunnen 
besteden aan de rol en het perspectief van de raad. Ook wordt het 
afdwingen van naleving van de aanbevelingen bemoeilijkt doordat de raad 
geen compleet beeld heeft over de opvolging. Een systematische 
expliciete terugkoppeling van het college hierover ontbreekt. 

2a. Hoe beoordelen de ambtelijke organisatie en het college de rekenkamercommissie op het gebied van de 
communicatie met de ambtelijke organisatie en het college? 

Geen normen: beschrijving 
oordeel ambtenaren en 
college over de 
communicatie van de 
rekenkamercommissie. 

 Uit interviews met personen uit de ambtelijke organisatie komt een 
positief beeld naar voren over de communicatie van de 
rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie is open en benaderbaar 
en er is sprake van korte lijnen met de organisatie. Naast samenwerking 
en afstemming bij de uitvoering van onderzoeken (zie norm 2bI), wordt er 
jaarlijks gesproken met de gemeentesecretaris over de onderwerpkeuze 
voor de onderzoeken in het komende jaar. Het contact met het college is 
minder frequent, maar er vindt wel jaarlijks een gesprek plaats met de 
burgemeester (in zijn rol als zowel voorzitter van de raad als van het 
college). Collegeleden wijzen erop dat verantwoordelijkheden rollen en 
proces helder moeten zijn. 

2b. Hoe beoordelen de ambtelijke organisatie en het college de rekenkamercommissie op het gebied van het 
onderzoeksproces en de samenwerking? 

I. Het proces en de 
voortgang van 
onderzoeken worden 
adequaat afgestemd 
met ambtenaren en 
college. 

Voldoet 

Ambtenaren zijn tevreden over de samenwerking met de 
rekenkamercommissie en de afstemming van het proces en de voortgang 
van onderzoeken. Op verschillende momenten is er contact tussen de 
rekenkamercommissie en de ambtelijke organisatie en ambtenaren geven 
aan dat het onderzoeksproces helder en open is en beide partijen goed 
samenwerken vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Bij het 
uitvoeren van de onderzoeken vindt er niet standaard een interview 
plaats met de verantwoordelijke portefeuillehouder.  
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II. De organisatie krijgt 
voldoende gelegenheid 
om te reageren op in de 
rapportage neergelegde 
feiten. 

Voldoet 

Ambtenaren geven aan dat er door de rekenkamercommissie voldoende 
tijd wordt uitgetrokken voor het bestuurlijk wederhoor. Ambtenaren 
waarderen het als zij – naast een schriftelijke reactie op de feiten - ook de 
mogelijkheid krijgen om met de rekenkamercommissie het gesprek over 
het rapport aan te gaan. 

III. Het college krijgt 
voldoende gelegenheid 
voor haar bestuurlijke 
reactie. 

Voldoet 

Collegeleden geven aan dat hen voldoende tijd wordt geboden om een 
reactie op de conclusies en aanbevelingen van rekenkameronderzoeken 
te formuleren. 

2c. Hoe beoordelen de ambtelijke organisatie en het college de rekenkamercommissie op het gebied van de 
bruikbaarheid van de rapporten. 

Geen normen: beschrijving 
in hoeverre ambtenaren en 
college oordelen dat de 
rekenkamerrapporten een 
positieve bijdrage leveren 
aan de effectiviteit en 
kwaliteit van het openbaar 
bestuur. 

 Ambtenaren zijn positief over de kwaliteit en bruikbaarheid van de 
meeste rapporten van de rekenkamercommissie en geven daarbij 
bijvoorbeeld aan dat rekenkameronderzoek leidt tot meer scherpte op het 
betreffende beleidsterrein bij de organisatie of dat aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie een goede aanvulling vormen op de bestaande 
manier van werken. De collegeleden waarmee is gesproken voor deze 
evaluatie zijn kritischer en verwijzen hierbij zowel naar de 
onderwerpkeuze als naar de kwaliteit van de rapporten en analyses en de 
scherpte van de aanbevelingen.  

 

4.2 Slotconclusie en verbeterpunten 
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 

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.  
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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 besteedt 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 1: Gesprekspartners 
 

College 

- Elbert Roest (Burgemeester) 

- Richard Kruijswijk (Wethouder) 

 

Ambtelijke organisatie 

- Wilma Atsma (Gemeentesecretaris) 

- Richard Vernooij (Coördinator Team Sociaal Domein) 

- Jacobien van Boeijen (Senior communicatieadviseur) 

 

Raad 

- Peter Boeijink (Raadslid VVD) 

- Henk Schell (Raadslid PvdA) 

- Michael Schnackers (Raadslid CDA) 

- Maurits van Tol (Raadslid D66) 

- Martine Wierda (Raadslid GroenLinks) 
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Bijlage 2: Literatuur 
 

Rapporten rekenkamercommissie Bloemendaal 

- Kwaliteit raadsvoorstellen gemeente Bloemendaal (januari 2015). 

- Burgerparticipatie: Evaluatie van “De burger praat mee”, aan de hand van 3 actuele casussen 

(mei 2015). 

- Evaluatieonderzoek Fonds Sociale Woningbouw (november 2015). 

- Evaluatieonderzoek Stelsel van Integriteitszorg gemeente Bloemendaal (september 2016). 

- Sociaal domein – Jeugdzorg (november 2016). 

- Communicatiebeleid gemeente Bloemendaal (januari 2018). 

- Rekenkamerbrief externe inhuur (25 januari 2018). 

 

Overige geraadpleegde documenten 

- Gemeentewet - Hoofdstuk IVa, paragraaf 1 de gemeentelijke rekenkamer. 

- Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016 Rekenkamercommissie Bloemendaal (maart 2016). 

- Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017 Rekenkamercommissie Bloemendaal (maart 2017). 

- NVRR (2017) Handreiking voor (zelf-)evaluaties van lokale rekenkamers: Aanpak en uitwerking 

toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

- Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Bloemendaal (februari 2016). 

- Uitnodiging inventarisatie onderzoeksonderwerpen rekenkamercommissie (brief 

rekenkamercommissie aan raadsleden, 27 december 2016). 

- Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal (2014). 


