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Reactie college rekenkamerrapport 'De rode draad'

De rode draad 'Rekenkameronderzoek door de járen heen' 
(corsa 2018014295)

Geachte leden van de raad,

In uw vergadering van 27 september 2018 heeft de burgemeester de volgende toezegging gedaan:
"Op verzoek van mevrouw Zoetmulder komt het college voorafgaand aan de behandeling van het 
rapport van de rekenkamercommissie in de commissie bestuur en middelen met een reactie (TR 74 )".

Voorafgaand aan de behandeling in de commissie bestuur en middelen wil ons college u met deze brief 
een aantal denkrichtingen meegeven.

De volgende conclusies zijn in het rapport te vinden:
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 rekenkamer' is niet verankerd in 

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

aanbeveling niet gecommuniceerd met de raad.

Op basis hiervan ontstaat het beeld dat de raad aan de voorkant onvoldoende gefaciliteerd wordt 
en daardoor de basis mist om zijn controlerende taak op het realiseren van beleidsdoelen goed uit te 
kunnen voeren.

De raad toekomstgericht herpositioneren
Het rekenkamerrapport gaat concreet in op een aantal passages over het functioneren van de 
gemeenteraad. Uw reflectie daarop is een aangelegenheid van uw gemeenteraad zelf. Voor zover 
wordt ingegaan op de rol van het college hebben wij de behoefte het volgende op te merken. Wij 
vinden dit rekenkameronderzoek een belangrijk rapport en wij willen de conclusies vertalen in een 
aantal concrete handelingsperspectieven waarbij ons college graag een toekomstgerichte rol van de 
raad wil faciliteren. Ons college heeft de volgende denkrichtingen om dit te ondersteunen:
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1) Lange termijn doelstellingen zijn vertaald in begroting en collegeprogramma. Over de 
uitvoering rapporteren we bij het jaarverslag en periodieke reviews van het collegeprogramma. 
Door zo nodig bij te sturen kan de raad zijn controlerende en kader stellende rol versterken;

2) Bíj de behandeling van beleidsnotities, kadernota en begroting kan de raad in het debat meer 
ruimte maken voor zijn kaderstellende rol (visie, beleid en uitvoering hiervan). Verder kan de 
raad zo nodig het college een bestuursopdracht geven die wij vervolgens uit kunnen werken.

3) Bloemendaal kent vijf dorpen met een eigen identiteit en dorpsgebonden ontwikkeling en 
behoeften. Om de zichtbaarheid en geloofwaardigheid van het lokale bestuur te vergroten is er 
een opgave voor raad en college om opgaven op te halen bij de inwoners. 'Van de straat naar 
de raad'. Ook dit helpt om de raad 'aan de voorkanť te positioneren en speelt in op de 
eisen/wensen uit de samenleving.

4) Momenteel wordt het format van het raadsvoorstel herijkt, zo nodig zal in het format meer 
aandacht worden gevraagd voor visie/SMART-doelstellingen;

5) Maandelijkse afstemming tussen organisatie en griffie over actualisatie van bestuurlijke cycli 
draagt bij aan verbetering van de beleidscyclus;

6) Uw werkgroep bestuurlijke vernieuwing kan een bijdrage leveren om de rol van de raad 'aan 
de voorkanť te versterken'. Dit ondersteunt onze wens om de raad van 'het laatste naar het 
eerste' te herpositioneren;

7) Uit het Evaluatieonderzoek van de rekenkamer 'kaderstellende karakter begroting en 
jaarverslag' in 2012 bleek dat de raad in voldoende mate in staat is zijn controlerende en 
kader stellende taak op financieel gebied uit te voeren. Afgelopen járen is ingezet op het 
ontwikkelen van compacter en toegankelijker informatie. Deze lijn wordt gecontinueerd.

8) De griffie wil overigens zelf reageren op het rapport van de rekenkamercommissie.

Ons college voldoet met deze brief aan de wens van uw raad om een handreiking te doen. Dat laat 
onverlet dat het primaat in deze aangelegenheid onverkort bij uw gemeenteraad rust.

Ons college wil bovenstaande graag nader toelichten in de commissie bestuur en middelen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

burgemeester

, secretaris


