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1. Inleiding
Inho ud

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

1. Inleiding ................................................................................................................................ 3

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

2. Over deopgebouwd.
rekenkamercommissie
organisatie
Dit willen wij...........................................................................................
niet verloren laten gaan. Om dit te voorkomen hebben we 3
drie
paden
ingeslagen.
3. Een
kleine
geschiedenis

...................................................................................................... 6

4. Rode draad rekenkamerrapporten 2010-2017 ..................................................................... 6

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

5. Evaluatie
van
de de
rekenkamercommissie
..............................................................................
de
rekenkamer.
Voor
onafhankelijkheid hebben
we dit een externe onderzoeker laten uitvoeren.7
Hier
hebben
we de extrarekenkamercommissie
financiële ruimte in 2017
voor gebruikt.
Als tweede..................................
benutten wij deze
Bijlage:
Onderzoeken
Bloemendaal
2010-2017
8
financiële ruimte voor een extra lid van de rekenkamer per januari 2018, in de persoon van mw.

2010 ...................................................................................................................................... 8

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

Vervoer
in de
de jaren
regioheen
............................................................
Error!
Bookmark
defined.
ervaringen
door
aan u presenteren. Naast het feit dat
er ervaring
uit de not
rekenkamer
verdwijnt,
bent u ook als raadCommunicatiebeleid
net begonnen. Daarom
wij ookouderen
een kleine
beschouwing mee 8
Evaluatieonderzoeken
ennemen
Huisvesting
..............................
wat de rekenkamer is en wat de rekenkamer voor u doet. In deze rapportage vindt u tevens de

2011 ...................................................................................................................................... 8

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

Onderzoek
aanuit
dede
raad
inzake
projecten ...................................... 8
samenvatting
vanInformatievoorziening
de belangrijkste rapporten
periode
2010-2017.
Evaluatieonderzoek Huisvestingsbeleid voor Ouderen .................................................... 9

2. Over
de rekenkamercommissie
Evaluatieonderzoek
Kaderstellende karakter begroting en Jaarverslag ........................... 9
2012 ...................................................................................................................................... 9

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
Evaluatieonderzoek
Verkeerscirculatieplan
......................................................................
9
gevoerde beleid en of producten. De rekenkamer is ingevoerd sinds de dualisering in 2005 ter

Evaluatieonderzoek Juridische control ........................................................................... 10

versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Evaluatieonderzoek Kaderstellende karakter begroting en Jaarverslag ......................... 10

De rekenkamer
is onafhankelijk
zelf de onderwerpen
voor het onderzoek. Suggesties 11
Evaluatieonderzoek
naar en
hetbepaalt
Subsidiebeleid
..................................................................
voor onderwerpen voor onderzoek kunnen worden voorgedragen door de raad of inwoners van de

2013 .................................................................................................................................... 11

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

Onderzoek De Meerlanden “Uniformiteit in Maatwerk” ................................................... 11

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

Onderzoek
Inhuur van Externen
.....................................................................................
Mogelijke
onderzoeksonderwerpen
worden
langs een aantal selectiecriteria gelegd voor zij op de 12
groslijst worden gezet. De rekenkamer voert eerst een verkenningsonderzoek uit aan de hand

2014 .................................................................................................................................... 13

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

Onderzoek Stelsel van integriteitszorg gemeente Bloemendaal .................................... 13

Onderzoeklegt
Evalueerbaarheid
het beleid
Participatiewet,
delen van deter
AWBZ
en de jeugdzorg
De commissie
jaarlijks een van
jaarplan
metinvoering
haar voorgenomen
onderzoeken
kennisneming

........................................................................................................................................
14
voor aan
de raad. Voor ieder onderzoek formuleert de commissie de probleemstelling en de
onderzoeksvragen
en stelt de onderzoeksopzet vast. De onderzoeksopzet wordt ter kennisneming14
2015 ....................................................................................................................................
voorgelegd aan de raad. De commissie verricht conform de verordening jaarlijks minimaal één

Onderzoek Kwaliteit raadsvoorstellen ............................................................................. 14

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

Onderzoek Burgerparticipatie ......................................................................................... 15

De rekenkamer
stelt altijd de
personen
die Woningbouw
bij het onderzoek
ondervraagd zijn in de gelegenheid 15
Evaluatieonderzoek
Fonds
Sociale
...........................................................
om te reageren op het interviewverslag. Dit kunnen ook raadsleden of burgers zijn. De officiële

2016 .................................................................................................................................... 16

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

Onderzoek
Sociaal
Domeinin- Jeugdzorg
........................................................................
onderzoek
betrokken
ambtenaren
de gelegenheid
hun zienswijze op de feitelijke bevindingen 16
kenbaar
te maken. Voor zowel
het ambtelijkeals bestuurlijke
wederhoor is een termijn van
Evaluatieonderzoek
Stelsel
van integriteitszorg
.............................................................
17
tenminste twee weken en maximaal één maand gesteld. In bijzondere gevallen wordt er weleens

2017 .................................................................................................................................... 19

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

Onderzoek
Bloemendaal
...............................................................
ter versnelling
vanCommunicatiebeleid
de doorlooptijd vraagt
de rekenkamer
om beide wederhoren tegelijk te laten 19
verlopen.
Het rapport wordtExterne
aangepast
als er
blijkt dat er feitelijke onjuistheden in het rapport
Evaluatieonderzoek
inhuur
................................................................................
20
voorkomen. De rekenkamer houdt zich altijd het recht voor om als laatste een nawoord aan het

Zelfevaluatie .................................................................................................................... 21

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

Inho ud

aanbieding van het onderzoeksrapport wordt het rapport openbaar.

1. Inleiding ................................................................................................................................ 3

De
rapporten
worden altijd door de rekenkamer
gepresenteerd in de raad, in een aan het
2. Over
de rekenkamercommissie
...........................................................................................
3
onderwerp gerelateerde commissie. De raad kan dan vragen stellen aan de rekenkamer en college,

3. Een kleine geschiedenis ...................................................................................................... 6

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

4. Rode draad rekenkamerrapporten 2010-2017 ..................................................................... 6

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

5. Evaluatie
de rekenkamercommissie
..............................................................................
7
door
de griffievan
in overleg
met de rekenkamer wordt
opgesteld.
Bijlage: Onderzoeken rekenkamercommissie Bloemendaal 2010-2017 .................................. 8

De rekenkamer is als volgt samengesteld:
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Naam		Functie
Benoeming
Vervoer in de regio ............................................................
Error!
Mw.Evaluatieonderzoeken
E.J. (Marlies) de Vries
		

Bookmark not defined.

Extern lid
Communicatiebeleid
en Huisvesting ouderen .............................. 8
en voorzitter

tot 1 oktober 2018

2011 ...................................................................................................................................... 8
Onderzoek Informatievoorziening aan de raad inzake projecten ...................................... 8
Evaluatieonderzoek Huisvestingsbeleid voor Ouderen .................................................... 9
Evaluatieonderzoek Kaderstellende karakter begroting en Jaarverslag ........................... 9

2012 ...................................................................................................................................... 9

Dhr. G.A. (Geert) van der Velden Extern lid
		
en secretaris ......................................................................
tot 1 oktober 2018
Evaluatieonderzoek Verkeerscirculatieplan
9

Evaluatieonderzoek Juridische control ........................................................................... 10
Evaluatieonderzoek Kaderstellende karakter begroting en Jaarverslag ......................... 10
Evaluatieonderzoek naar het Subsidiebeleid .................................................................. 11
2013 .................................................................................................................................... 11
Dhr.Onderzoek
J. J. (Jacob De
Jan)Meerlanden
Bakker

Extern lid in Maatwerk”
per 1 oktober
2018
“Uniformiteit
...................................................
11

Onderzoek Inhuur van Externen ..................................................................................... 12
2014 .................................................................................................................................... 13
Onderzoek Stelsel van integriteitszorg gemeente Bloemendaal .................................... 13
Onderzoek Evalueerbaarheid van het beleid invoering Participatiewet, delen van de AWBZ en de jeugdzorg

........................................................................................................................................ 14

Mw. K.W. (Lia) Brouwer-Vogel
Extern lid
Herbenoemd
			
op 8 maart 2018
2015 ....................................................................................................................................
14

Onderzoek Kwaliteit raadsvoorstellen ............................................................................. 14
Onderzoek Burgerparticipatie ......................................................................................... 15
Evaluatieonderzoek Fonds Sociale Woningbouw ........................................................... 15
2016 .................................................................................................................................... 16
Onderzoek Sociaal Domein - Jeugdzorg ........................................................................ 16

Dhr. A.H. (Lex) van Drooge

Extern lid

tot 1 oktober 2018

Evaluatieonderzoek Stelsel van integriteitszorg ............................................................. 17

2017 .................................................................................................................................... 19
Onderzoek Communicatiebeleid Bloemendaal ............................................................... 19
Evaluatieonderzoek Externe inhuur ................................................................................ 20
Zelfevaluatie .................................................................................................................... 21
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Mw. B.J. (Boudien) Glashouwer
Inho
ud

Extern lid

per 1 januari 2018

1. Inleiding ................................................................................................................................ 3
2. Over de rekenkamercommissie ........................................................................................... 3
3. Een kleine geschiedenis ...................................................................................................... 6
4. Rode draad rekenkamerrapporten 2010-2017 ..................................................................... 6
5. Evaluatie van de rekenkamercommissie .............................................................................. 7
Mw. F.T.G. (Frederique) de Graaf

Extern lid

per 1 oktober 2018

Bijlage: Onderzoeken rekenkamercommissie Bloemendaal 2010-2017 .................................. 8
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Vervoer in de regio ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Evaluatieonderzoeken Communicatiebeleid en Huisvesting ouderen .............................. 8
2011 ...................................................................................................................................... 8
Onderzoek Informatievoorziening aan de raad inzake projecten ...................................... 8

3. Een kleine geschiedenis

Evaluatieonderzoek Huisvestingsbeleid voor Ouderen .................................................... 9

De rekenkamer
bestond bijKaderstellende
de oprichting in karakter
2005 uit een
gemengde
commissie van
externe en
Evaluatieonderzoek
begroting
en Jaarverslag
...........................
9
interne leden. In 2009 heeft de raad besloten om de samenstelling van de rekenkamercommissie

2012 ...................................................................................................................................... 9

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

Evaluatieonderzoek
Verkeerscirculatieplan
de ondersteuning
door de griffie
niet verankerd. De......................................................................
rekenkamer liep tegen een aantal problemen 9
op, zoals
contact leggen met
de raad en
de ambtelijke
ondersteuning. Na een jaar geprobeerd
Evaluatieonderzoek
Juridische
control
...........................................................................
10
te hebben dit zelf te organiseren, is er vaste ondersteuning gekomen vanuit de griffie. Zeker

Evaluatieonderzoek Kaderstellende karakter begroting en Jaarverslag ......................... 10

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

Evaluatieonderzoek
naar
het Subsidiebeleid .................................................................. 11
organisatie
op te bouwen en
te onderhouden.
2013 .................................................................................................................................... 11
Het eerste jaar hebben we met de fracties afzonderlijk gesproken om input voor

Onderzoek De Meerlanden “Uniformiteit in Maatwerk” ................................................... 11

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

Onderzoek
vanexperimenteren
Externen .....................................................................................
12
het volgende
jaar Inhuur
zijn gaan
met plenaire workshops en bijeenkomsten aansluitend
aan2014
commissieen raadsvergaderingen. Door de onderwerpen plenair te bespreken, is voor de 13
....................................................................................................................................
rekenkamer beter inzichtelijk voor welke onderwerpen meer draagvlak bestaat.

Onderzoek Stelsel van integriteitszorg gemeente Bloemendaal .................................... 13

Onderzoek Evalueerbaarheid van het beleid invoering Participatiewet, delen van de AWBZ en de jeugdzorg
In de Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 staat dat de rekenkamer uit maximaal

........................................................................................................................................ 14

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

2015
....................................................................................................................................
leden.
De
rekenkamer blijft sindsdien met instemming van de raad beschikken over een budget 14
voor vijf
personen.
Dit budget
kan gebruikt worden
voor het inhuren van specifieke expertise of 14
Onderzoek
Kwaliteit
raadsvoorstellen
.............................................................................
bijvoorbeeld voor het meedoen aan gemeenschappelijk onderzoek. De leden worden op voordracht

Onderzoek Burgerparticipatie ......................................................................................... 15

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

Evaluatieonderzoek
Fonds
Sociale
Woningbouw
...........................................................
15
van de
commissie twee keer
worden
herbenoemd
voor een
aansluitende periode van drie jaar.
2016 .................................................................................................................................... 16
Binnen alle rekenkamers van Nederland zijn er nogal wat verschillen waar te nemen in de

Onderzoek Sociaal Domein - Jeugdzorg ........................................................................ 16

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

Evaluatieonderzoek
Stelsel
integriteitszorg
.............................................................
Bloemendaal
was een van de
eerstevan
rekenkamers
met alleen
externe leden. Daarnaast verrichten17
de 2017
leden....................................................................................................................................
zelf onderzoek en huren amper onderzoeksbureaus in. Dit geeft de leden de ruimte
19
om de organisatie van binnenuit te leren kennen. Aanbevelingen kunnen daardoor specifieker

Onderzoek Communicatiebeleid Bloemendaal ............................................................... 19

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

Externe
inhuur
................................................................................
20
eigenEvaluatieonderzoek
beheer onderzoek doen
door de
rekenkamer
meer kwaliteit voor minder kosten.
Zelfevaluatie .................................................................................................................... 21
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
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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

Inho ud

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

1. Inleiding ................................................................................................................................ 3

staat.

De
rekenkamer
van Bloemendaal doet
mee aan de regionale kring van de Nederlandse Vereniging 3
2. Over
de rekenkamercommissie
...........................................................................................
van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), bezoekt de vergaderingen van de NVRR en

3. Een kleine geschiedenis ...................................................................................................... 6

gaat naar rekenkamercongressen.

4. Rode draad rekenkamerrapporten 2010-2017 ..................................................................... 6

5. Evaluatie van de rekenkamercommissie .............................................................................. 7

4.
RodeOnderzoeken
draad rekenkamerrapporten
2010-2017
Bijlage:
rekenkamercommissie Bloemendaal
2010-2017 .................................. 8
2010 ...................................................................................................................................... 8

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

Vervoer in de
regio
............................................................
Bookmark
defined.
en aanbevelingen
van
de onderzoeken
in de periode 2010-2017. ErError!
is gekozen
om hiernot
geen
opsomming te geven van alle conclusies en aanbevelingen die met enige regelmaat als rode

Evaluatieonderzoeken Communicatiebeleid en Huisvesting ouderen .............................. 8

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

2011 ...................................................................................................................................... 8

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

Onderzoek
Informatievoorziening
de raad
inzake projecten ...................................... 8
tevens
terug te vinden
op de website van aan
gemeente
Bloemendaal.
Evaluatieonderzoek Huisvestingsbeleid voor Ouderen .................................................... 9

Rode draad conclusies:

Evaluatieonderzoek Kaderstellende karakter begroting en Jaarverslag ........................... 9

1. Het ontbreken van visie en lange termijn doelstellingen in beleidsstukken;

2012
......................................................................................................................................
2. Het
ontbreken van concrete, meetbare doelstellingen, waardoor het voor de raad lastig is 9
zijn controlerende taak
uit te voeren. Als deze
doelstellingen er wel zijn, dan worden ze
Evaluatieonderzoek
Verkeerscirculatieplan
......................................................................
9
vaak niet herzien of geactualiseerd;

Evaluatieonderzoek Juridische control ........................................................................... 10

3. Beleidsmaatregelen en projecten worden niet altijd geëvalueerd;

Kaderstellende
begroting
en rekenkamer’
Jaarverslag is
.........................
4.Evaluatieonderzoek
Het volgen van de ‘opvolging
van de karakter
aanbevelingen
van de
niet verankerd 10
in
de raad, griffie en college;
Evaluatieonderzoek
naar het Subsidiebeleid .................................................................. 11

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

2013 .................................................................................................................................... 11
aanbeveling niet gecommuniceerd met de raad.

Onderzoek De Meerlanden “Uniformiteit in Maatwerk” ................................................... 11
Op basis
hiervan ontstaat
het Externen
beeld dat .....................................................................................
de raad aan de voorkant onvoldoende gefaciliteerd wordt 12
Onderzoek
Inhuur van
en daardoor de basis mist om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren.

2014 .................................................................................................................................... 13

Stelsel van integriteitszorg
RodeOnderzoek
draad aanbevelingen:

gemeente Bloemendaal .................................... 13

1.Onderzoek
Draag als
raad zorg voorvan
dehet
lange
termijn
doelstellingen
en delen
pak daarmee
de kaderstellende
Evalueerbaarheid
beleid
invoering
Participatiewet,
van de AWBZ
en de jeugdzorg
rol
meer
op.
........................................................................................................................................ 14
2. Controleer als raad meer op concrete doelstellingen in beleidstukken. Controleer ook meer

2015 .................................................................................................................................... 14
op de herziening en actualisering ervan. Dit zorgt voor een meer betrouwbare overheid

Onderzoek
raadsvoorstellen
.............................................................................
14
richting deKwaliteit
burger en
een stabielere koers
voor de langere termijn.
3.Onderzoek
Draag er zorg
voor dat het college
regelmatig de resultaten van maatregelen en projecten15
Burgerparticipatie
.........................................................................................
met u als raad deelt en vraag om periodieke voortgangsinformatie. Veranker dit in

Evaluatieonderzoek Fonds Sociale Woningbouw ........................................................... 15
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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.

Inho ud
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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
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Onderzoek Evalueerbaarheid van het beleid invoering Participatiewet, delen van de
AWBZ en de jeugdzorg
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De rekenkamer heeft het Beleidsplan Sociaal Domein Bloemendaal 2015 – 2018 (hierna Beleidsplan
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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
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bevraagd op hun mening over de projectparticipatie.
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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
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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.
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•

Maak een functionaris binnen de organisatie verantwoordelijk voor het coördineren,
uitdragen en bewaken van het integriteitsbeleid;
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ud
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1. Inleiding
................................................................................................................................ 3
onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden terug te laten komen.
2. Over de rekenkamercommissie ........................................................................................... 3
Bij de bespreking van het rapport in de raadsvergadering van 20 februari 2014 hebben de partijen

3. Een kleine geschiedenis ...................................................................................................... 6

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

4. Rode draad rekenkamerrapporten 2010-2017 ..................................................................... 6

besluiten zijn vastgelegd:

5. Evaluatie van de rekenkamercommissie .............................................................................. 7
1. kennis te nemen van de conclusies uit het onderzoeksrapport Stelsel van integriteitszorg
Bijlage:
Onderzoeken rekenkamercommissie Bloemendaal 2010-2017 .................................. 8
gemeente Bloemendaal

2010
...................................................................................................................................... 8
2. de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Stelsel van integriteitszorg gemeente
Vervoer
in de regio
Error! Bookmark not defined.
Bloemendaal
over ............................................................
te nemen.
3. het college op te dragen de aanbevelingen op te nemen in een actieplan met een daaraan

Evaluatieonderzoeken Communicatiebeleid en Huisvesting ouderen .............................. 8
gekoppeld tijdspad.

2011 ...................................................................................................................................... 8
4. het actieplan in de eerste helft van 2014 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Informatievoorziening
de raad
inzake
projecten
......................................
8
5.Onderzoek
de uitvoering
van het actieplan te aan
monitoren
door
het college
op te
dragen hierover met
enige regelmaat naar
de gemeenteraad terug
te koppelen.
Evaluatieonderzoek
Huisvestingsbeleid
voor Ouderen
.................................................... 9

Evaluatieonderzoek Kaderstellende karakter begroting en Jaarverslag ........................... 9

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

2012
......................................................................................................................................
9
twee
jaar
na het aannemen van de motie er geen actieplan aan de raad ter besluitvorming was
voorgelegd.
Navraag bij de Verkeerscirculatieplan
gemeentesecretaris leerde
ons dat intern een notitie Integriteitsbeleid 9
Evaluatieonderzoek
......................................................................
2016 is opgesteld die in april 2016 in het MT is besproken.

Evaluatieonderzoek Juridische control ........................................................................... 10

Evaluatieonderzoek
Kaderstellende
karakter
begroting
en Jaarverslag
.........................
10
Met deze
notitie wordt echter
nog geen uitvoering
gegeven
aan het
gestelde in de
motie van
februari
2014. Er is geen sprake
van Subsidiebeleid
een actieplan waarin
wordt aangegeven hoe en op welke
Evaluatieonderzoek
naar het
..................................................................
11
termijn uitvoering gegeven gaat worden aan de aanbevelingen uit het onderzoek. Daarmee is ook

2013 .................................................................................................................................... 11

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

Onderzoekconstateert
De Meerlanden
“Uniformiteit
in Maatwerk”
...................................................
11
De rekenkamer
dat in ieder
geval in de
boven beschreven
situatie sprake is van
onvoldoende
bewaking
en griffie
dat uitvoering gegeven wordt aan genomen besluiten:12
Onderzoek
Inhuurdoor
vanraad
Externen
.....................................................................................
het actieplan zou in de eerste helft van 2014 aan de raad worden voorgelegd maar twee jaar later

2014 .................................................................................................................................... 13

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

Onderzoek Stelsel van integriteitszorg gemeente Bloemendaal .................................... 13

Conclusies
Onderzoek Evalueerbaarheid van het beleid invoering Participatiewet, delen van de AWBZ en de jeugdzorg
1.........................................................................................................................................
De aanbevelingen uit her rapport zijn tot op heden niet opgevolgd en ook niet aan de orde14
geweest in de raad.

2015 .................................................................................................................................... 14
2. De motie die op 20 februari is aangenomen naar aanleiding van het rekenkamerrapport

Onderzoek
.............................................................................
waarin hetKwaliteit
college israadsvoorstellen
opgedragen om met
een plan van aanpak te komen voor medio 201414

is niet ten Burgerparticipatie
uitvoer gebracht zonder
dat daar terugkoppeling naar de raad over heeft plaats15
Onderzoek
.........................................................................................
gevonden.

Evaluatieonderzoek Fonds Sociale Woningbouw ........................................................... 15
2016 .................................................................................................................................... 16
Aanbeveling
NaastOnderzoek
de eerdere Sociaal
aanbevelingen
uit-het
onderzoek
van 2013 die tot op heden niet zijn opgevolgd 16
Domein
Jeugdzorg
........................................................................
doet de rekenkamer de aanbeveling om bij de raadsvergadering te werken met een actiepuntenlijst

Evaluatieonderzoek Stelsel van integriteitszorg ............................................................. 17

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

2017gelegd
....................................................................................................................................
19
is vast
dat punten allen door een besluit daartoe van de raad van de actiepuntenlijst kunnen
worden
afgevoerd.Communicatiebeleid
Onderzoek

Bloemendaal ............................................................... 19

Evaluatieonderzoek Externe inhuur ................................................................................ 20

Reactie college

Zelfevaluatie .................................................................................................................... 21

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

Rodedraad
draad
Rekenkameronderz oek
de heen
jaren heen
Rode
Rekenkameronderzoek
doordoor
de jaren

Pag ina18
2
Pagina

alsnog een plan van aanpak, tevens stand van zaken, te maken.

Inho ud

Nawoord rekenkamer

1. Inleiding ................................................................................................................................ 3

De
rekenkamer
heeft geen aanleiding...........................................................................................
gevonden te twijfelen aan het belang dat het college hecht 3
2. Over
de rekenkamercommissie
aan de ambtelijke en bestuurlijke integriteit van de gemeente Bloemendaal. De conclusie en

3. Een kleine geschiedenis ...................................................................................................... 6

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

4. Rode draad rekenkamerrapporten 2010-2017 ..................................................................... 6

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

5. Evaluatie
van
rekenkamercommissie
..............................................................................
7
Mogelijk
waren
er de
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

Bijlage: Onderzoeken rekenkamercommissie Bloemendaal 2010-2017 .................................. 8

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

2010 ...................................................................................................................................... 8

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

in de regio
............................................................
Error! Bookmark
redenVervoer
een aanbeveling
geformuleerd
om dit in de toekomst te voorkomen.

not defined.

Evaluatieonderzoeken Communicatiebeleid en Huisvesting ouderen .............................. 8
2011 ...................................................................................................................................... 8
2017
Onderzoek Informatievoorziening aan de raad inzake projecten ...................................... 8
Onderzoek
Communicatiebeleid
Bloemendaal
Evaluatieonderzoek
Huisvestingsbeleid
voor Ouderen .................................................... 9
De raad heeft de rekenkamer voorgesteld onderzoek te doen naar het onderwerp communicatie.

Evaluatieonderzoek Kaderstellende karakter begroting en Jaarverslag ........................... 9

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

2012
......................................................................................................................................
in de
praktijk
wordt uitgevoerd en op welke manier de gemeente de effecten van dit beleid meet. 9
Hoofdconclusie
Evaluatieonderzoek

Verkeerscirculatieplan ...................................................................... 9

Evaluatieonderzoek Juridische control ........................................................................... 10

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

Kaderstellende
karakter
begrotingzijn,
en waarbij
Jaarverslag
......................... 10
wil opEvaluatieonderzoek
het gebied van communicatie
wendbaar
en slagvaardig
het communicatief
maken
van de gehele organisatie
eenSubsidiebeleid
belangrijk speerpunt
is. Communicatie wordt daarom
Evaluatieonderzoek
naar het
..................................................................
11
per project op dat betreffende project afgestemd, waarmee maatwerk wordt gerealiseerd. Op

2013 .................................................................................................................................... 11

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

Onderzoek
De Meerlanden
“Uniformiteit
in Maatwerk”
11
doelstellingen,
waarmee
het ontbreekt
aan de mogelijkheid
om...................................................
op beleidsniveau te kunnen
controleren,
evalueren
envan
bijsturen.
Onderzoek
Inhuur
Externen ..................................................................................... 12

2014 .................................................................................................................................... 13

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

Onderzoek
Stelsel vande
integriteitszorg
gemeente Bloemendaal
....................................
communicatie
te verbeteren,
taken en verantwoordelijkheden
heeft belegd
en voor een groot 13
deel toetst
en inzicht
heeft in hoeverre
de processen
verlopen zoalsdelen
bedoeld
is.AWBZ
Het college
beschikt
Onderzoek
Evalueerbaarheid
van het beleid
invoering Participatiewet,
van de
en de jeugdzorg
over diverse
instrumenten
waarmee
de
effecten
van
communicatie
gemeten
worden.
Op
basis
........................................................................................................................................ 14
van de resultaten kan het college waar nodig bijsturen, maar dat kan alleen als bekend is welke

2015 .................................................................................................................................... 14

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

raadsvoorstellen
14
2016 Onderzoek
lager dan in Kwaliteit
voorgaande
jaren en lager .............................................................................
dan vergelijkbare gemeenten. Is dat erg of niet?
Zonder
doelstelling
zegt die uitkomst .........................................................................................
weinig.
Onderzoek
Burgerparticipatie
15

Evaluatieonderzoek Fonds Sociale Woningbouw ........................................................... 15

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

2016 ....................................................................................................................................
voorstel.
Maar dat is alleen aan de voorkant en op projectniveau. Daarmee ontbreekt het de raad16
aan inzicht
in de ambitie
visie van
het college........................................................................
en de doelstellingen die het college wil behalen. 16
Onderzoek
Sociaalen
Domein
- Jeugdzorg
Hiermee kan de raad zijn controlerende taak onvoldoende uitvoeren, terwijl uit het verzoek van de

Evaluatieonderzoek Stelsel van integriteitszorg ............................................................. 17

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

....................................................................................................................................
19
de 2017
raad ook
meer mogelijkheden om de kaderstellende rol in te vullen.
Onderzoek Communicatiebeleid Bloemendaal ............................................................... 19
Aanbevelingen

Evaluatieonderzoek Externe inhuur ................................................................................ 20
Zelfevaluatie .................................................................................................................... 21
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