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UITNODIGING 
 
 
Van:   Boudien Glashouwer (voorzitter), Jacob Jan Bakker,  

Valentina Tsjebanova, Pim van der Valk 
Aan:   Afvaardiging gemeenteraad Bloemendaal 
Betreft: Oriënterend gesprek onderzoek Rekenkamercommissie 
Datum:  25 januari 2022 
Tijd:  19.30 – 21.00 uur 
Plaats:  Raadzaal Gemeentehuis, op 1,5 meter afstand (indien nodig digitaal) 
 
 

Aanleiding 
De rekenkamerfunctie is een wettelijke taak die is opgenomen in de Gemeentewet, art. 81. 
De ambitie van de gemeenteraad ten aanzien van rekenkameronderzoek is verwoord in de: 

• Verordening Rekenkamercommissie Bloemendaal 2014; 

• Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 2021. 
Uitgangspunt in beide verordeningen is dat het totaalbudget voor de RKC voldoende moet 
zijn om het ambitieniveau om ca. 1,5 goed onderzoek per jaar te realiseren. 
 

Onderzoek 2018-2021 
Tijdens de afgelopen raadsperiode 2018-2021 heeft de Rekenkamercommissie de volgende 
onderzoeken afgerond: 
Publicaties 2018 

1. Communicatiebeleid gemeente Bloemendaal. 
2. Evaluatie onderzoek Externe Inhuur. 
3. De rode draad; rekenkameronderzoek door de jaren heen. 

Publicaties 2019 
4. De ICT-samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede. 
5. Doe Mee onderzoek VN-verdrag handicap. 

Publicaties 2020 
Geen publicaties (corona). 

Publicaties 2021 
6. Uitvoering Participatiewet. 
7. Implementatie Omgevingswet. 

 

Onderzoek 2022 en verder 
8. Binnenkort publiceert de RKC het Doe Mee onderzoek naar de praktijk van de Wet 

Openbaarheid van Bestuur (Wob). 
9. Eind 2021 startte de RKC vooronderzoek waaruit een keuze wordt gemaakt: 

Subsidiebeleid of Gemeenschappelijke Regelingen, bijv. Gemeentebelastingen. 
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Rekenkamercommissie als instrument van de raad 
De RKC is een instrument ter ondersteuning van de raad in de kaderstellende en 
controlerende rol. In het rekenkamerrapport ‘De rode draad’ over de jaren 2010-2017 gaf de 
RKC aan de raad in 2018 de volgende aanbevelingen mee.  
 

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 beleidstukken. 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 
rekenkamer in de raad, griffie en college, bijvoorbeeld via een toezeggingenlijst. 

 

Suggesties onderzoeksonderwerpen 
De commissie bepaalt zelf de onderwerpen voor haar onderzoek. Suggesties voor 
onderwerpen voor onderzoek worden jaarlijks door de commissie gevraagd aan de raad en 
kunnen worden voorgedragen door inwoners van de gemeente Bloemendaal. 
 
Nu de huidige raadsperiode eindigt stelt de RKC het op prijs met de zittende raad even 
‘benen op tafel’ terug te kijken. En daarmee suggesties voor onderzoek en werkwijze in de 
komende raadsperiode mee te nemen. Ook suggesties voor het introduceren van de nieuwe 
raad ten aanzien van de rekenkamerfunctie kunnen zo gewenst aan de orde komen. 
 
 

AGENDA 
 

1. Welkom en doel 
 

2. Samen terugblikken 
 

3. Vooruitkijken onderzoeksonderwerpen 
 

4. Suggesties voor nieuwe raad 
 

5. Afronding 
 
 


