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Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 van de rekenkamercommissie van de gemeente 

Bloemendaal. In het jaarverslag 2015 legt de rekenkamercommissie verantwoording af over de 

onderzoeken en overige activiteiten die zij in 2015 uitvoerde. In het jaarplan staat beschreven welke 

onderzoeken de rekenkamercommissie voornemens is om uit te voeren.  

Jaarverslag 2015 

 

Samenstelling rekenkamercommissie Bloemendaal 

In 2015 is de rekenkamercommissie van samenstelling veranderd. De heer Van den Hoek is per 1 

maart 2015 gestopt als extern lid en voorzitter. Mevrouw De Vries, hiervoor secretaris en extern lid 

volgde hem op als voorzitter, de heer Van der Velden, reeds extern lid, nam de rol van secretaris van 

haar over. Op 1 april is mevrouw Brouwer-Vogel lid geworden van de rekenkamercommissie. De 

rekenkamercommissie wordt ondersteund door de griffie in de persoon van de heer G. (Garrelt) de 

Graaf.  

Naam Functie 

Mw. E.J. (Marlies) de Vries Extern lid en voorzitter 

Mw. K.W. (Lia) Brouwer-Vogel Extern lid sinds april 2015 

Dhr. A.H. (Lex) van Drooge Extern lid 

Dhr. G.A. (Geert) van der Velden Extern lid en secretaris 

 

Verrichtte onderzoeken  

De rekenkamercommissie heeft in 2015 drie onderzoeken afgerond. Hieronder worden de conclusies 

en aanbevelingen van die onderzoeken beschreven. De rapporten van de rekenkamercommissie zijn 

te vinden op www.gemeenteraad.bloemendaal.nl. 

Kwaliteit raadsvoorstellen 

Op 12 februari presenteerde de rekenkamercommissie haar rapport Kwaliteit raadsvoorstellen aan 

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

in de gemeente Bloemendaal? De rekenkamercommissie constateerde dat de kwaliteit van 

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

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

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

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

deelconclusies uit dit onderzoek doet de rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen.  

 

http://www.gemeenteraad.bloemendaal.nl/
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1. Stel een format op dat meer sturing geeft aan de kwaliteitseisen waaraan een 

raadsvoorstel minimaal moet voldoen ten aanzien van de volledigheid van de informatie 

die nodig is om tot een afgewogen besluit te kunnen komen. 

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

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

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

leesbaarheid van raadsvoorstellen.  

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

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

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

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

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

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

eventuele alternatieven zijn onderzocht en omkleedt de gemaakte keuze met 

argumenten. 

 

Burgerparticipatie 

Op 7 juni 2015 heeft de rekenkamercommissie het rapport Burgerparticipatie verstuurd aan de raad. 

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

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

Middelen van 14 januari 2016. Dｷデ ﾗﾐSWヴ┣ﾗWﾆ ｷゲ WWﾐ W┗;ﾉ┌;デｷW ┗;ﾐ ｴWデ ヴ;ヮヮﾗヴデ けDW H┌ヴｪWヴ ヮヴ;;デ ﾏWWげ 
uit 2010, uitgebreid met drie actuele casussen, namelijk Haringbuys, Gemeentelijk huisvesting en de 

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

burgers bevraagd op hun mening over de projectparticipatie. 

De Rkc heeft in dit rapport de volgende aanbevelingen gedaan: 

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

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

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

bewonersperspectief worden beschreven. 

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

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

punt van afweging vooraf is of de gemeente denkt dat waar te kunnen gaan maken en zo ja, 

op welke wijze; de keuze of met ongelijksoortige gesprekspartners zal worden gewerkt kan 

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

voorzitter. 

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

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

budgetrecht heeft. 

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

;デデWﾐデ デW ┣ｷﾃﾐ ﾗヮ ｴWデ W┗Wﾐデ┌WWﾉ ┘ｷﾃ┣ｷｪWﾐ ┗;ﾐ SW ｷﾏヮ;Iデ ┗;ﾐ ┣ﾗげﾐ ヮroject, waardoor de vorm 

van burgerparticipatie gewijzigd zou moeten worden. 
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6. Raadsleden en proces: Meer aandacht besteden aan het tijdens het proces betrekken van 

bestuurders van de gemeente Bloemendaal; bestuurlijke betrokkenheid heeft vooral 

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

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

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

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

に na de burgerparticipatie - een eindbeslissing moet nemen. Namelijk in het geval dat uit de 

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

Evaluatieonderzoek Fonds Sociale Woningbouw 

Op 26 november 2015 heeft de rekenkamercommissie het rapport Evaluatieonderzoek Fonds Sociale 

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

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

2006 zijn opgevolgd. 

In 2006 werd de aanleiding als volgt omschreven: 

さA;ﾐﾉWｷSｷﾐｪ ┗ﾗﾗヴ ｴWデ ﾗﾐSWヴ┣ﾗWﾆ ┣ｷﾃﾐ SW ﾗﾐS┌ｷSWﾉｷﾃﾆW ヴﾗﾉ Wﾐ a┌ﾐIデｷW ┗;ﾐ ｴWデ FﾗﾐSゲ “ﾗIｷ;ﾉW WﾗﾐｷﾐｪHﾗ┌┘が 
de discussie die daarover is ontstaan bij de bespreking van de Meerjarenbegroting 2005-2008 en het 

raadsbesluit om het Fonds een rol te laten spelen bij de dekking van de tekorten in de 

MWWヴﾃ;ヴWﾐHWｪヴﾗデｷﾐｪざ ,  

en het onderzoek mondde uit in een enkele aanbeveling : 

さA;ﾐbevolen wordt om eerst discussie te voeren over nut en noodzaak van het Fonds. 

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

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

technische uitwerking gewenst in een subsidieverordening met daarin een heldere omschrijving van 

de doelstellingen van het Fonds en heldere criteria waaraan een project moet voldoen om voor een 

bijdrage uit het Fonds in aanmerking te ﾆﾗﾏWﾐくざ 

In het evaluatieonderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat slechts ten dele uitvoering is 

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

noodzaak van het Fonds en wordt het Fonds omgezet in Gemeentelijke Reserve Sociale 

Woningbouw. Echter de aanbeveling om een verordening op te stellen wordt niet opgevolgd, wel 

wordt een Regeling vastgesteld. In 2012 wordt in de Woonvisie alsnog de noodzaak vastgesteld en 

het voornemen uitgesproken van een verordening. Het ontbreken van die verordening heeft 

wederom geleid tot discutabele onttrekkingen aan het Fonds c.q. de Reserve die ook moeilijk te 

rijmen zijn met wat in de regeling de kernactiviteit van de Reserve genoemd wordt: さDW ﾆWヴﾐ;Iデｷ┗ｷデWｷデ 
van de reserve is de realisering en instandhouding van sociale huurwoningen en/of sociale 

ﾆﾗﾗヮ┘ﾗﾐｷﾐｪWﾐくざ Er is tot op heden geen subsidieverordening opgesteld met daarin een heldere 

omschrijving van de doelstellingen en heldere criteria voor toekenning. 

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

nog steeds van kracht. 
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Overige activiteiten  

Naast het verrichten van onderzoek heeft de rekenkamercommissie in 2015 diverse andere 

activiteiten uitgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten.  

Overleg met vertegenwoordigers van de raad  

Op 16 april 2015 verzorgde een deel van de rekenkamercommissie een workshop voor de raad. 

Tijdens die workshop hebben raadsleden voorstellen gedaan voor mogelijke 

onderzoeksonderwerpen voor de rekenkamercommissie.  

Kennismaking gemeentesecretaris  

Op 18 september hadden de voorzitter en secretaris een kennismakingsgesprek met de nieuwe 

gemeentesecretaris. Tijdens dat gesprek is de werkwijze van de rekenkamercommissie toegelicht en 

zijn werkafspraken gemaakt.  

Kennismaking rekenkamercommissies Bloemendaal en Heemstede 

Op 25 november vond een kennismakingsgesprek plaats tussen de rekenkamercommissies van 

Bloemendaal en Heemstede. De aanleiding voor dit gesprek is de ambtelijke samenwerking tussen 

beide gemeenten en de vraag of die samenwerking ook voor de rekenkamercommissies van 

toegevoegde waarde kan zijn. Het doel van dit gesprek was een persoonlijke kennismaking, 

ervaringen uitwisselen en mogelijke samenwerkingsvormen te bespreken. Tijdens die gesprek is 

afgesproken elkaar op de hoogte te houden van nieuwe onderzoeken en per onderzoek af te wegen 

of samenwerking nuttig kan zijn.  

Regionale overleggen 

De rekenkamercommissie maakt deel uit van een regionaal overleg met rekenkamercommissies uit 

de regio Kennemerland, wat als kring onderdeel is van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers 

en Rekenkamercommissies (NVRR). Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats. De 

rekenkamercommissie was aanwezig bij beide regionale overlegvergaderingen. 

Aanpassing onderzoeksprotocol  

In de vergadering van 15 december heeft de rekenkamercommissie een nieuw onderzoeksprotocol 

vastgesteld. In dit onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij 

hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek. Het doel van dit protocol is om een waarborg te 

bieden voor de kwaliteit van de onderzoeken van de commissie en voor een goed verloop van het 

gehele onderzoeksproces binnen de organisatie. Daarnaast wil de rekenkamercommissie met dit 

protocol inzicht verschaffen in de werkwijze van de rekenkamercommissie en hierdoor bijdragen aan 

de transparante sfeer waarbinnen de rekenkamercommissie haar taken wil uitoefenen. 
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Financiële verantwoording  

De leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding en de in 

Bloemendaal gebruikelijke reiskostenvergoeding. De rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse 

Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en betaalt daar jaarlijks contributie 

┗ﾗﾗヴく D;;ヴﾐ;;ゲデ ｷゲ Wヴ SW ﾆﾗゲデWﾐﾆﾗゲデ けSｷ┗WヴゲWﾐげが ┘;;ヴﾗﾐSWヴ SW ﾆﾗゲデWﾐ ┗ﾗﾗヴ bijvoorbeeld een 

afscheidsdiner vallen. 

Kosten rekenkamercommissie 2015 

Vergoeding en reiskosten leden in totaal    オ 26.713,26 

Lidmaatschap NVRR       オ 330 

Diversen        オ 310,62 

Totaal         Φ 27.353,88  
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Jaarplan 2016 

 

Geplande onderzoeken 

 

Sociaal Domein 

In 2015 is de rekenkamercommissie gestart met de voorbereidingen van een onderzoek naar het 

Sociaal Domein. Dit onderzoek zal in 2016 van start gaan en richt zich op de manier waarop de raad 

zijn kaderstellende en controlerende taak in het Sociaal Domein kan uitvoeren. Het gaat daarbij om 

de opzet, die getoetst zal worden aan de hand van een casus.  

Samenwerking Algemene Rekenkamer en lokale rekenkamercommissies: decentralisatie jeugdzorg 

Het thema van de jaarlijkse bijeenkomst van de NVRR en de Algemene Rekenkamer op 17 september 

2015 was samenwerking. Op die dag werden onderzoekers van rekenkamer(commissie)s uitgedaagd 

om een inspirerend samenwerkingsproject te verzinnen. Het project van de winnaars zou worden 

uitgevoerd. Een project won waarin werd voorgesteld om met zoveel mogelijk 

rekenkamer(commissie)s een compact onderzoek uit te voeren naar de effecten van de 

decentralisatie van de jeugdzorg. Afhankelijk van de onderzoeksopzet wil de rekenkamercommissie 

Bloemendaal participeren in dit onderzoek. 

Evaluatieonderzoek 

De rekenkamercommissie evalueert al haar onderzoeken om na te gaan in hoeverre de 

aanbevelingen zijn opgevolgd door het college. Er zijn drie onderzoeken van de huidige en de vorige 

rekenkamercommissie die nog niet geëvalueerd zijn:  

 Uniformiteit in maatwerk. Een onderzoek naar de uitbesteding van gemeentelijke diensten 

aan afval- en groenbedrijf De Meerlanden (2013) 

 Stelsel van integriteitszorg (2013) 

 Externe inhuur (2013) 

 

In 2016 zal de rekenkamercommissie het onderzoek Stelsel van integriteitszorg evalueren.  

Budget  

 

Het budget voor de rekenkamercommissie voor 2016 ｷゲ ┗;ゲデｪWゲデWﾉS ﾗヮ オ 31.500.  
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Besluitvorming voor de Gemeenteraad 

 

Het jaarverslag 2015 en het jaarplan 2016 is vastgesteld in een vergadering van de 

rekenkamercommissie en wordt conform de artikelen 3.2 en 3.4 van de Verordening rekenkamer 

Bloemendaal 2014 aan de raad ter kennisneming aangeboden.  

Het jaarverslag en jaarplan wordt tevens in afschrift naar het college van burgemeester en 

wethouders en de gemeentesecretaris toegezonden. 

 

Rekenkamercommissie gemeente Bloemendaal, 

 

Mw. E.J. de Vries    Dhr. G.A. van der Velden 

Voorzitter      Secretaris            
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