
 

 

 

 

  

 

 

Rekenkamercommissie Bloemendaal 

 

 

Jaarverslag 2016 

en 

Jaarplan 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2017 

  

http://www.bloemendaal.nl/


 

Jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 Rekenkamercommissie Bloemendaal  Pagina 2 

 

 

 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 

Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

Jaarverslag 2016 ...................................................................................................................................... 3 

Rekenkamercommissie Bloemendaal ................................................................................................. 3 

Verrichtte onderzoeken ...................................................................................................................... 4 

Overige activiteiten ............................................................................................................................. 7 

Financiële verantwoording .................................................................................................................. 7 

Jaarplan 2017 .......................................................................................................................................... 8 

Geplande onderzoeken ....................................................................................................................... 8 

Budget ................................................................................................................................................. 8 

Besluitvorming voor de Gemeenteraad .................................................................................................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 Rekenkamercommissie Bloemendaal  Pagina 3 

 

Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 van de rekenkamercommissie van de gemeente 

Bloemendaal. In het jaarverslag 2016 legt de rekenkamercommissie verantwoording af over de 

onderzoeken en overige activiteiten die zij in 2016 uitvoerde. In het jaarplan staat beschreven welke 

onderzoeken de rekenkamercommissie voornemens is om uit te voeren.  

Jaarverslag 2016 

 

Rekenkamercommissie Bloemendaal 

 

Samenstelling 

De rekenkamercommissie bestaat uitsluitend uit externe leden. De samenstelling van de 

rekenkamercommissie bleef in 2016 ongewijzigd. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door 

de griffie, tot 1 november 2016 in de persoon van de heer G. (Garrelt) de Graaf. Sinds het vertrek van 

de heer De Graaf bij de gemeente Bloemendaal, ondersteunt de interim-commissiegriffier de 

rekenkamercommissie tijdelijk. De rekenkamercommissie dankt de heer De Graaf voor zijn bijdrage 

aan het werk van de rekenkamercommissie.    

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 

 

Rooster van aftreden 

Voor mevrouw De Vries en de heren Van der Velden en Van Drooge eindigt de laatste termijn van de 

rekenkamercommissie in september 2018. Om de continuïteit van de rekenkamercommissie te 

borgen, zal de rekenkamercommissie een nieuw lid (beoogd voorzitter) werven, die per maart 2018 

de rekenkamercommissie zal versterken en door de huidige leden kan worden ingewerkt. De 

rekenkamercommissie bestaat dan tijdelijk uit vijf personen, wat volgens de verordening is 

toegestaan. In september 2018 zullen vervolgens twee nieuwe leden worden geworven, zodat de 

rekenkamercommissie weer uit vier leden bestaat. 
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Verrichtte onderzoeken  

De rekenkamercommissie heeft in 2016 twee 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. 

Sociaal Domein - Jeugdzorg 

De rekenkamercommissie onderzocht de manier waarop de raad zijn kaderstellende en 

controlerende taak in het Sociaal Domein kan uitvoeren. De focus van dit onderzoek lag bij de 

Jeugdwet. De hoofdvraag was: Op welke wijze is de controlerende en kaderstellende taak van de 

gemeenteraad ten aanzien van de decentralisatie Jeugdzorg ingericht? 

Hoofdconclusie 

De rekenkamercommissie constateert dat de decentralisatie van de jeugdwet grote impact heeft op 

een kleine gemeente als Bloemendaal. De rekenkamercommissie ziet dat zowel de gemeente als de 

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

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

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

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

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

slechts ten dele in. De hoofdconclusie van de rekenkamercommissie is dat de controlerende en 

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

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

opgebouwd. 

Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies uit dit onderzoek doet de rekenkamercommissie aanbevelingen aan het 

college: 

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

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

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

inzicht voor de raad te verbeteren. 

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

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

hierover aan de raad. 

3. Maak in voortgangsinformatie inzichtelijk op welke onderdelen van regionale samenwerking het 

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

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

betere grip op verbonden partijen, dat het college in het najaar van 2016 is gestart. 

Reactie college 

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

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

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

http://www.gemeenteraad.bloemendaal.nl/
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aanbeveling 2, neemt het college op in het Jaarverslag Sociaal Domein. Bij aanbeveling 4 merkt het 

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

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

partijen betreft. Aanbeveling 3 neemt het college niet over, "omdat het college en de raad op alle 

onderdelen van de regionale samenwerking invloed heeft."  

Tijdens de raadsvergadering op 26 januari 2017 waarin dit rapport is vastgesteld heeft de raad echter 

alle aanbevelingen (inclusief aanbeveling 3) overgenomen en het college opdracht gegeven hier 

opvolging aan te geven.  

 

Evaluatie stelsel van integriteitszorg 

De rekenkamercommissie heeft begin 2016 besloten een evaluatieonderzoek te doen naar het in 

 verri hte o derzoek: “telsel va  I tegriteitszorg ge ee te Bloe e daal. Het 
evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd om te bezien welke ontwikkelingen zich op het betreffende 

beleidsterrein na de presentatie van het onderzoek hebben voorgedaan. Eind 2013 heeft de 

Reke ka er o issie het rapport “telsel va  I tegriteitszorg ge ee te Bloe e daal  
aangeboden aan de raad van de gemeente Bloemendaal.Het rapport is vervolgens op de agenda 

geplaatst en besproken in de Raadsvergadering van 20 februari 2014. In het rapport heeft de 

rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen gedaan:  

1. Stel integriteitsbeleid op, evalueer en verantwoord dit 

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

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

uitgedragen; 

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

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

afspraken met de raad over de wijze waarop dit gebeurt. 

 

2. Draag het beleid uit 

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

integriteitsweek jaarlijks te blijven organiseren en medewerkers periodiek training te geven; 

 Maak een functionaris binnen de organisatie verantwoordelijk voor het coördineren, 

uitdragen en bewaken van het integriteitsbeleid; 

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

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

  

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

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

besluiten zijn vastgelegd:  

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

gemeente Bloemendaal 
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2.  de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Stelsel van integriteitszorg gemeente 

Bloemendaal over te nemen. 

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

gekoppeld tijdspad. 

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

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

enige regelmaat naar de gemeenteraad terug te koppelen. 

 

De rekenkamercommissie heeft begin 2016 bij de start van het evaluatieonderzoek geconstateerd 

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

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

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

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

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

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

uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het  rapport van de Rekenkamercommissie van 2013. 

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

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

besluiten :  het actieplan zou in de eerste helft van 2014 aan de raad worden voorgelegd maar twee 

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

Conclusies 

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

geweest in de raad. 

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

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

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

gevonden.  

  

Aanbeveling  

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

doet de rekenkamercommissie de aanbeveling om bij de raadsvergadering te werken met een 

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

termijn waarbij is vast gelegd dat punten allen door een besluit daartoe van de raad van de 

actiepuntenlijst kunnen worden afgevoerd.  

Reactie college 

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

Het college geeft aan belang te hechten aan ambtelijke en bestuurlijke integriteit, en daarom alsnog 

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

  

Nawoord rekenkamercommissie 

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

conclusie en aanbeveling richten zich op het geconstateerde feit dat de afspraak met de raad om 

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

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

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

tot nieuwe afspraken te komen. De rekenkamercommissie heeft daarbij geconstateerd dat door 

zowel de raad als de griffie niet is gesignaleerd dat er sprake was van een niet nagekomen afspraak 

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

 

Overige activiteiten  

 

Regionaal overleg 

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). De rekenkamercommissie was in 2016 aanwezig bij de regionale 

overlegvergaderingen. 

Overleg burgemeester en gemeentesecretaris 

Op regelmatige basis is er overleg met de gemeentesecretaris. Op 6 februari 2017 hebben de 

voorzitter en secretaris een gesprek gehad met de burgemeester en de gemeentesecretaris. In dat 

gesprek zijn de rol van de rekenkamercommissie en ontwikkelingen binnen de gemeente besproken.  

 

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 

voor.  

Kosten rekenkamercommissie 2016 

De kosten voor de rekenkamercommissie bestaan uit de vergoedingen voor leden, onkosten en het 

lid aats hap va  de NVRR. I   edroege  de totale koste   € . .  
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Jaarplan 2017 

 

Geplande onderzoeken 

 

Nieuw onderzoek 

Op 6 februari 2017 organiseerde de rekenkamercommissie een sessie met raadsleden, met als doel 

nieuwe onderwerpen voor onderzoek in 2017 te verzamelen. Er waren acht leden van zes fracties 

aanwezig. Tijdens de sessie zijn diverse onderwerpen genoemd en besproken. Drie onderwerpen 

waar breed draagvlak voor was, zijn nader onderzocht door de rekenkamercommissie: het toetsen 

van vergunningaanvragen aan het bestemmingsplan, schaalvoordeel voor ICT-voorzieningen en 

correspondentie met burgers.  Op basis van deze vooronderzoeken heeft de rekenkamercommissie 

besloten dat in 2017 onderzoek zal worden uitgevoerd naar correspondentie met burgers. De overige 

onderwerpen gaan naar de groslijst.  

Evaluatieonderzoek 

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

aanbevelingen zijn opgevolgd door het college. Er zijn twee onderzoeken van de 

rekenkamercommissie die nog niet geëvalueerd zijn:  

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

aan afval- en groenbedrijf De Meerlanden (2013) 

 Externe inhuur (2013) 

 

In 2017 zal de rekenkamercommissie het onderzoek Externe inhuur evalueren.  

 

Zelfevaluatie 

 

De rekenkamercommissie zal in 2017 een evaluatie laten uitvoeren naar haar functioneren.  De 

rekenkamercommissie wil zich hierbij vooral richten op de relatie met de raad en de ambtelijke 

organisatie. Het doel hiervan is te komen tot aanbevelingen voor de rekenkamercommissie in nieuwe 

samenstelling, per september 2018. De evaluatie wordt vanwege de onafhankelijkheid van het 

onderzoek uitbesteed.  Het te besteden bedrag zal binnen het voor de rekenkamercommissie 

vastgestelde budget liggen. 

 

Budget  

 

Het udget voor de reke ka er o issie voor  is vastgesteld op €31.878,-.  
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Besluitvorming voor de Gemeenteraad 

 

Het jaarverslag 2016 en het jaarplan 2017 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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