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Korte inhoud voorstel
U wordt verzocht kennis te nemen van de conclusies uit het evaluatieonderzoek De
juridische controlfunctie in de gemeente Bloemendaal van de Rekenkamercommissie
Bloemendaal, de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen en het college te
verzoeken deze aanbevelingen uit te voeren en deze uitvoer aan de raad terug te koppelen.

1. Aanleiding
De rekenkamercommissie Bloemendaal (hierna: rekenkamer) heeft op 11 augustus 2008 een rapport
uitgebracht onder de titel “Onderzoek naar de juridische controlfunctie bij de gemeente Bloemendaal”. Het
rapport is besproken in de raad, die de aanbevelingen uit het rapport heeft overgenomen.
Het behoort tot de taak van de rekenkamer om de uitvoering en uitwerking van in het verleden gedane
aanbevelingen te evalueren. Tijdens een ronde langs de fracties van de raad, die de rekenkamer in 2011
heeft gehouden, bleek dat een evaluatie van de aanbevelingen uit bovengenoemd rapport waardevol werd
geacht.
2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten
Gelet op de in het evaluatierapport genoemde verbeteringen is het voor de rekenkamer duidelijk dat sinds
2008 de organisatie een duidelijke verbeteringsslag op het terrein van de juridische control heeft gemaakt.
De nog openstaande zaken van bijvoorbeeld het Plan van aanpak juridische control 2009-2010 dienen naar
de mening van de rekenkamer planmatig te worden aangepakt. Daarin is belangrijk dat vooraf
verantwoordelijken en het tijdpad duidelijk zijn.
Op basis van de conclusies doet de rekenkamer de volgende aanbevelingen:
•
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.
•
De Directie bepaalt welke werkprocessen nog moeten worden beschreven en binnen welke termijn
en wie de uitvoering bewaakt.
•
De Directie rapporteert de uitkomst van de thans lopende screeningen aan B&W.
•
B&W stellen de raad van de conclusies van de screeningen in kennis.

3. Financiële aspecten/risico’s
De aanbevelingen betreffen een werkwijze en hebben niet direct financiële gevolgen.
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4. Voorstel
U wordt verzocht in te stemmen met de conclusies uit het evaluatieonderzoek De juridische
controlfunctie in de gemeente Bloemendaal van de Rekenkamercommissie Bloemendaal, de
aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen en het college te verzoeken deze aanbevelingen uit
te voeren en deze uitvoer aan de raad terug te koppelen.

5. Uitvoering
Er is verschil van mening tussen burgemeester en wethouders en de rekenkamercommissie over de
vraag in hoeverre de aanbevelingen al zijn uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is het werkproces van de
grondexploitatie, waarin sprake is van een analyse van de mogelijk voorkomende risico’s, waaronder
die van trage besluitvorming.

Raadsgriffier,
K.A. van der Pas

Advies Commissie
De commissie waardeert het rapport en adviseert positief. Maar op verzoek van de PvdA wordt
het als hamerpunt geagendeerd voor de gemeenteraad van 29 maart.

-3De raad der gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van de griffie van 28 februari 2012;

b e s l u i t:
1. Kennis te nemen van het evaluatieonderzoek De juridische controlfunctie in de gemeente
Bloemendaal van de Rekenkamercommissie Bloemendaal
2. de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen
3. het college te verzoeken deze aanbevelingen uit te voeren en deze uitvoer aan de raad
terug te koppelen
met inachtneming van amendement D

D
Amendement: evaluatierapport juridische control
Van:

VVD/D66/

Aan:
Onderwerp:

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
evaluatierapport juridische control van de rekenkamer commissie

Behorende bij het raadsvoorstel: 2012005468

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 29 maart 2012,
Overwegende / constaterende dat
•
•

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

Besluit
Onder punt 2 toe te voegen na aanbevelingen: 3 en 4.
Namens
VVD
W. Brussaard
D66 C. Van Stralen
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Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: 19
Stemmen tegen: 0

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 29 maart 2012

, voorzitter

, griffier

