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Aan de gemeenteraad van Bloemendaal 
De rekenkamercommissie Heemstede (RKC) heeft besloten onderzoek te doen naar de 

ambtelijke samenwerking tussen de gemeente Heemstede en de gemeente Bloemendaal. 

De gemeentesecretaris en de voorzitter van de rekenkamercommissie van Bloemendaal 

zijn hierover reeds geïnformeerd. Op 17 mei jl. heeft de RKC het onderzoek toegelicht 

aan de commissie Middelen van de gemeente Heemstede, waarbij de RKC is gevraagd 

om de raad van de gemeente Bloemendaal, immers de samenwerkingspartner, via de 

griffier op de hoogte te stellen. Met deze notitie komen wij aan deze wens tegemoet. 
 
Waarom dit onderzoek 

Het onderwerp is gekozen na de recent gehouden, jaarlijkse rondgang langs de diverse 

raadsfracties. In deze gesprekken noemde elke fractie de ambtelijke samenwerking 

tussen Heemstede en Bloemendaal als gewenst onderzoeksonderwerp, overigens net als 

tijdens de rondgang eind 2015. De RKC heeft daarop besloten dit onderwerp ook 

daadwerkelijk te kiezen. Daarbij fungeert de rekenkamercommissie autonoom: de 

onderzoekskeuze is niet op verzoek van, maar wel geïnspireerd door de raad. 
 
Doel en methode 

De samenwerking, die is gestart in 2013, vloeit voort uit het collegebeleid van zowel de 

gemeente Heemstede als de gemeente Bloemendaal. Het onderzoek richt zich op de 

kosten- en kwaliteitseffecten van de ambtelijke samenwerking voor de gemeente 

Heemstede. Het veld van onderzoek zijn de beleidsvelden communicatie, ICT, financiën, 

P&O, facilitaire zaken en juridische zaken. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Berenschot die daarvoor gebruikmaakt 

van de benchmarkgegevens van de gemeente Heemstede van 2012, 2016 en 2017. 

Naast een analyse van de benchmarkgegevens worden de betrokken ambtenaren van de 

gemeente Heemstede geïnterviewd. Mocht Berenschot (benchmark-)gegevens van de 

gemeente Bloemendaal nodig hebben, dan wordt daarvoor apart toestemming gevraagd 

via de gemeentesecretaris van Bloemendaal. 
 
Feitelijke weergave 

Het eindrapport wordt in oktober 2017 verwacht en is openbaar. Het zal een feitelijke 

weergave zijn van de mate waarin de in de beleidsnotities geformuleerde doelen zijn 

behaald en zal geen politieke uitspraken bevatten. 

Ik verzoek de griffier van de gemeente Bloemendaal, deze notitie ter kennisname van de 

raad te brengen. Voor de volledigheid en transparantie voeg ik de opdracht van de RKC 

aan Berenschot bij. Voor vragen ben ik vanzelfsprekend beschikbaar op onderstaand 

telefoonnummer. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost van Eijsden, voorzitter 

Heemstede, 23 mei 2017 


