
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
 
Onderwerp: Rapport rekenkamercommissie De rode draad 
 

Korte inhoud voorstel 

 

 
1. Aanleiding 

 
Volgens artikel 81oa van de Gemeentewet en de Verordening Rekenkamercommissie Bloemendaal 2014, 
wordt de rekenkamerfunctie vervuld door de rekenkamercommissie. De leden worden conform artikel 2.2. 
van de Verordening benoemd voor een periode van drie jaar. Twee keer mag herbenoeming plaatsvinden 
voor een aansluitende periode van drie jaar. 
 
Recent zijn om die reden de werkzaamheden van drie leden beëindigd. De rekenkamercommissie bestaat nu 
uit vier onafhankelijke leden die relatief nieuw zijn. Om geen kennis verloren te laten gaan van de oude naar 
de nieuwe rekenkamercommissie hebben de vertrekkende leden een breed rapport geschreven met 
aanbevelingen die als een rode draad uit de afgelopen 9 jaar naar voren komen. 
 
 
2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 

 
De belangrijkste conclusies die uit het rapport (Corsanummer 2018014295) naar voren komen: 

1. Het ontbreken van visie en lange termijn doelstellingen in beleidsstukken. 
2. Het ontbreken van concrete, meetbare doelstellingen, waardoor het voor de raad lastig is zijn 

controlerende taak uit te voeren. Als deze doelstellingen er wel zijn, dan worden ze vaak niet 
herzien of geactualiseerd. 

3. Beleidsmaatregelen en projecten worden niet altijd geëvalueerd. 
4. Het volgen van de ´opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie´ is niet 

verankerd in de raad, de griffie en college. 
5. Meerdere malen zijn besluiten van het college om geen navolging te geven aan een aanbeveling van 

de rekenkamercommissie niet gecommuniceerd met de raad. 
 
Hieruit doet de rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen: 
 

1. Draag als raad zorg voor de lange termijn doelstellingen en pak daarmee de kaderstellende rol meer 
op. 

2. Controleer als raad meer op concrete doelstellingen in beleidsstukken. Controleer ook meer op de 
herziening en actualisering ervan. Dit zorgt voor een meer betrouwbare overheid richting de burger 
en een stabielere koers voor de langere termijn. 

3. Draag er zorg voor dat het college regelmatig de resultaten van maatregelen en projecten met u als 
raad deelt en vraag om periodieke voortgangsinformatie. Veranker dit in beleidsstukken en 
controleer hierop. 

4. Veranker de opvolging van de (door de raad aangenomen) aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie in de raad, griffie en college, bijvoorbeeld via een toezeggingenlijst. 
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3. Communicatie aspecten 

 
De rekenkamercommissie communiceert zelfstandig met de pers. 
  
 
4. Voorstel 

 
Voorgesteld wordt de aanbevelingen uit het rapport De rode draad over te nemen en deze te (doen) 
bewaken. 
 
 
 

 

Voorgesteld besluit 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie van 11 december 2018;  
 
 
 

b e s l u i t: 

 
 

1. Het rapport ´De rode draad´ (2018014295) met de daarin opgenomen aanbevelingen voor 
kennisgeving aan te nemen. 

2. Zorg te dragen voor de lange termijn doelstellingen en daarmee de kaderstellende rol meer 
op te pakken. 

3. Meer op concrete doelstellingen in beleidsstukken te controleren, net als op herziening en 
actualisering ervan.  

4. Er zorg voor te dragen dat het college regelmatig de resultaten van maatregelen en 
projecten met de raad deelt en hiertoe periodieke voortgangsinformatie te vragen. 

5. De opvolging van de (door de raad aangenomen) aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie te verankeren in de raad, griffie en college, bijvoorbeeld via een 
toezeggingenlijst. 

 
 
De raad voornoemd, d.d. 31 januari 2019; 
 
PvdA en GroenLinks dienen een amendement in (kenmerk C, Corsanummer 2019001030) 
Het dictum luidt: 

amendeert het besluit 

 

door punt 1 te formuleren als volgt: 

 

1. Het rapport De rode draad   et aarderi g oor ke isgeving aan te nemen 

en met de daarin opgenomen aanbevelingen in te stemmen. 

 

Amendement C wordt aangenomen met 16 stemmen voor (VVD, GrL, CDA, D66, PvdA, VDB) en 2  
stemmen tegen (HvB). 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 31 januari 2019 
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  , voorzitter 

 
 

 

    , griffier 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 16 

Stemmen tegen: 2 

Afwezig: 1 
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