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1 Inleiding
De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren hebben ieder hun eigen rekenkamerfunctie, maar elke raad benoemt hiertoe dezelfde personen. Daarmee geven zij
gezamenlijk invulling aan de rekenkamerfunctie en ontstaat feitelijk één gezamenlijke
rekenkamer. Deze is organisatorisch ondergebracht in de Stichting Rekenkamercommissie BEL.
In dit jaarverslag legt de Rekenkamer BEL verantwoording af over het onderzoek en de
activiteiten die zij in 2020 heeft uitgevoerd en de baten en lasten in dat jaar.
De Rekenkamer BEL heeft een onafhankelijke positie binnen de BEL-gemeenten, zowel
naar gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie als naar burgers, bedrijven en
instellingen. Het onderzoek van de rekenkamer richt zich op de doeltreffendheid,
doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van de BEL-gemeenten. De conclusies en
aanbevelingen van rekenkameronderzoek zijn in de eerste plaats gericht aan de raden,
maar kunnen ook worden geadresseerd aan de colleges van B en W. De rekenkamer
beoogt met haar onderzoek een bijdrage te leveren aan een goed bestuur in de BELgemeenten en het vertrouwen van de burger in dat bestuur.

2 Samenstelling Rekenkamer BEL
De Rekenkamer BEL bestaat uit drie externe leden:
 drs. R.C.M. (Karin) Stadhouders (voorzitter; tot 1 maart 2021);
 drs. E.J.M. (Etienne) Lemmens (penningmeester);
 dr. J.J. (Tineke) de Jonge (lid).
De overige functies van de rekenkamerleden staan vermeld in bijlage A van dit
jaarverslag.
Het secretariaat van de rekenkamer wordt sinds 1 juni 2020 gevoerd door mw. Elly de
Veij. Tot die tijd lag het secretariaat in handen van mw. Janny Schreiber, die op 1 juni
vertrokken is bij de BEL Combinatie.
De drie plaatsvervangend voorzitters van de gemeenteraden vormen het bestuur van de
Stichting Rekenkamercommissie BEL. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:
 mw. G.R. Kukupessy-Rokebrand (Blaricum);
 dhr. E.M. van IJken (Eemnes);
 mw. J. Timmerman-Hamers (Laren).

3 Onderzoek in 2020
In 2019 heeft de rekenkamer het onderzoek “Besluitvorming Hart van Laren”
uitgevoerd. Dit onderzoek is 28 november 2018 van start gegaan en het tweede in een
serie van drie onderzoeken, één per gemeente, naar de informatiepositie van de raad in
een besluitvormingsproces. Het rekenkamerrapport is begin februari 2020 aangeboden
aan de gemeenteraad van Laren en - ter kennisname aan - de raden van Blaricum en
Eemnes. De gemeenteraad van Laren heeft de aanbevelingen van de rekenkamer
overgenomen.
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Het derde onderzoek naar de informatiepositie van de raad in een besluitvormingsproces,
tevens laatste in de serie van drie, betreft “Besluitvorming Huis van Eemnes”. Dit
onderzoek is op 18 mei 2020 van start gegaan. Begin 2021 heeft het ambtelijk
wederhoor plaatsgevonden. De rekenkamer verwacht het rekenkamerrapport in de loop
van het voorjaar aan te bieden aan de gemeenteraad van Eemnes
De rekenkamer rondde in mei 2020 het onderzoek “Inzicht in de energietransitie
binnen de BEL-gemeenten” af dat in april 2019 gestart was. Naar aanleiding van het
ambtelijk hoor- en wederhoor op dit rapport, is in maart 2020 nog een aanvullende
notitie opgesteld over hoe de uitvoeringsplannen van de gemeenten Laren en Blaricum
van november 2019 zich verhouden tot de conclusies en aanbevelingen uit het
onderzoeksrapport. Deze aanvullende notitie is als bijlage opgenomen in een oplegger
van het rapport. Het onderzoeksrapport en de oplegger zijn voorgelegd aan de
gemeenteraden. De drie raden hebben de aanbevelingen van de rekenkamer
overgenomen, alleen de raad van Eemnes heeft een van de aanbevelingen geamendeerd.
De Rekenkamer BEL is aangehaakt bij het jaarlijkse Doe-mee-onderzoek van de NVRR.
In 2020 ging dit over de Meldingen Openbare Ruimte in 2018 en 2019. Begin 2021
heeft de rekenkamer een rekenkamerbrief met de onderliggende onderzoeksrapportage
met een benchmark met 49 andere gemeenten aan de raden van de BEL-gemeenten
aangeboden.
Tot slot is de Rekenkamer BEL gestart met een inventarisatie van
rekenkameronderzoeken naar de sturing en controle op verbonden partijen.
De rekenkamer zal de gemeenteraden in het tweede kwartaal van 2021 over de
uitkomsten van deze inventarisatie informeren in een rekenkamerbrief.
Hierna volgt van elk van de hiervoor genoemde onderzoeken een samenvatting.
"Informatiepositie van de raad in besluitvormingsprocessen"
Casus “Besluitvorming Hart van Laren”
Als tweede casus en vervolg op de Blaricumse casus BVV’31 is op 28 november 2018 het
onderzoek “Besluitvorming Hart van Laren” van start gegaan. Het onderzoek richtte zich
op het project “Hart van Laren”, dat in 2012 uitmondde in het beheer en de exploitatie
van de twee gebouwen cultuurhuis Brinkhuis en muziekcentrum Schering & Inslag door
beheerstichting Hart van Laren.
Voor deze casus heeft de rekenkamer de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
 Hoe is het besluitvormingsproces rondom Hart van Laren verlopen en hoe verhoudt
zich dit tot de gemeentelijke beleidskaders?
 Welke positie had de raad binnen dit besluitvormingsproces en in welke mate is dit in
lijn met de wet- en regelgeving en de gemeentelijke beleidskaders op dit vlak?
Het onderzoek heeft geleid tot een aantal verbeterpunten, die verwoord zijn in
aanbevelingen aan de raad:
1. a) Voer een open debat over de kosten van Hart van Laren en de gemeentelijke
bijdrage in de toekomst. De gemeente en de beheerstichting zijn wederzijds
afhankelijk en hebben beide belang bij lange termijn stabiliteit in deze relatie. Een
belangrijk startpunt hiervoor is duidelijkheid over de gemeentelijke financiële bijdrage
aan Hart van Laren.
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Draag het college van B en W op om:
1. b) een open debat te voeren over de kosten van Hart van Laren en de gemeentelijke
bijdrage in de toekomst.
2. de kennis en aanbevelingen te benutten uit voorgaande onderzoeken zoals ‘Wijzer
vooruit!’ om het verdere besluitvormingsproces en de te maken afspraken spoedig af
te ronden, vanwege de nodige onrust en onduidelijkheid die er de afgelopen jaren
rondom Hart van Laren is geweest. Het rapport ‘Wijzer vooruit!’ verschaft
duidelijkheid en biedt structuur aan de stappen die nog gezet moeten worden.
3. het subsidieproces zo spoedig mogelijk op orde te laten zijn. Maak duidelijke
afspraken met de beheersstichting over de prestaties die de beheerstichting moet
leveren in relatie tot de (financiële) bijdrage van de gemeente en richt de jaarlijkse
subsidieverlening hierop in. Zowel de beheerstichting als de gemeente moeten zich
houden aan de afspraken in de prestatieovereenkomst, onder meer wat betreft het
tijdig indienen van de begroting en jaarrekening en de goedkeuring van de
jaarstukken door gemeente.
4. met de beheerstichting in gesprek te gaan over de mogelijkheden en beperkingen
rondom de exploitatie van de horeca in het Brinkhuis. Maak duidelijke afspraken met
de beheersstichting over de exploitatie van Hart van Laren’, waarbij ook de belangen
van ondernemers worden meegewogen.
De aanbevelingen van de rekenkamer zijn door de gemeenteraad van Laren
overgenomen in de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2020.
Onderzoek rond de “Besluitvorming Huis van Eemnes”
Het derde onderzoek en tevens laatste in de serie van drie naar de informatiepositie van
de raad in een besluitvormingsproces, betreft de
“Besluitvorming Huis van Eemnes”. Dit onderzoek is op 18 mei 2020 van start
gegaan.
Voor dit onderzoek heeft de rekenkamer de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Hoe is vanaf 2013 tot en met 2020 het besluitvormingsproces rondom de realisatie
van het Huis van Eemnes verlopen?
2. Welke voor de raad relevante afspraken zijn door de gemeente gemaakt ten aanzien
van beheer en exploitatie van het Huis van Eemnes?
3. Op welke wijze is de raad geïnformeerd in de verschillende fasen van het proces?
4. In hoeverre heeft deze informatie bijgedragen aan de kaderstellende en controlerende
rol van de raad?
5. Hoe is het besluitvormingsproces verlopen?
6. In hoeverre zijn de informatievoorziening en besluitvorming in lijn met
de wet- en regelgeving en de gemeentelijke beleidskaders op dit vlak?
De rekenkamer verwacht in het voorjaar van 2021 de gemeenteraad over dit onderzoek
te kunnen informeren.
“Inzicht in de energietransitie binnen de BEL-gemeenten”
De rekenkamer rondde in mei 2020 het onderzoek “Inzicht in de energietransitie binnen
de BEL-gemeenten” af dat in april 2019 gestart was gestart.
Voor dit onderzoek heeft de rekenkamer de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
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1. Hoe effectief is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft:
a. het halen van doelstellingen?
b. de mate waarin verschillende maatschappelijke geledingen - zoals inwoners,
bedrijven, gemeente - verzekerd zijn van toegang tot betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne energie?
c. de mate waarin verschillende maatschappelijke geledingen - zoals inwoners,
bedrijven, gemeente - (kunnen) bijdragen aan de CO2-reductie?

2. Hoe doelmatig is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft
inzet van mensen, middelen en gebruikte instrumenten?

3. Welke risico’s signaleren de gemeenten voor het welslagen van de transitie (denk
bijvoorbeeld aan externe factoren, draagvlak bij inwoners en bedrijven, dichtdraaien
gaskraan)?

4. Welke maatregelen treffen de gemeenten om tegen te gaan dat de risico’s zich
voordoen en houden ze hierbij ook rekening met de nu bekende risico’s vanwege de
klimaatverandering?

5. Wordt de raad van elke gemeente voldoende geïnformeerd om te kunnen controleren
of de sturing aan de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de energietransitie
toereikend is?

6. Tot welke conclusies en aanbevelingen leiden de antwoorden op bovenstaande
vragen?
Naar aanleiding van het ambtelijk hoor- en wederhoor op dit rapport, is in maart 2020
nog een aanvullende notitie opgesteld over hoe de uitvoeringsplannen van de gemeenten
Laren en Blaricum van november 2019 zich verhouden tot de conclusies en
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. Deze aanvullende notitie is als bijlage
opgenomen in een oplegger van het rapport. Het onderzoek heeft geleid tot de
aanbevelingen zoals geformuleerd in het rapport “Inzicht in de energietransitie binnen de
BEL- gemeenten” en de oplegger.
De aanbeveling aan de raden voor het onderdeel beleidsmonitoring is om afspraken met
het college te maken over de informatievoorziening over concrete projecten. Daarnaast
beveelt de rekenkamer de raden aan om het college op te dragen om de aanbevelingen
bij de volgende onderdelen van het onderzoek uit te voeren.
Voor het onderdeel beleidsbeschrijving
Alle hoofddoelen van de BEL-gemeenten zijn te koppelen aan data uit de Klimaatmonitor.
Formuleer ook elk subdoel zodanig dat er een indicator aan te koppelen is. De waarde
van de indicator is idealiter met behulp van openbare bronnen, zoals de Klimaatmonitor,
te meten of te berekenen. Vermeld deze indicator in toekomstige rapportages bij ieder
(sub)doel, alsmede de bron waarin de data voor deze indicator te vinden zijn.
Voor het onderdeel onderbouwing van het beleid
 Zorg voor een verdere concretisering van de output.
 Vermeld in beleidsstukken de gehanteerde bronnen altijd volledig. Dit geeft inzicht in
de mate van zekerheid die toegeschreven kan worden aan de verschillende
schattingen en zorgt voor meer transparantie.
 Besteed extra aandacht aan de onzekerheidsmarges van de gerapporteerde getallen
door een bandbreedte rond de gepresenteerde cijfers te geven en zo te voorkomen
dat een te positief beeld van de effectiviteit van het beleid ontstaat.
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Monitor de effectiviteit van de thans voorziene maatregelen op het terrein van de
productie van hernieuwbare energie goed en evalueer de voortgang van het
energietransitiebeleid periodiek.
Beargumenteer bij elke maatregel waarom hier een rol voor de overheid is weggelegd
en waarom het gekozen beleidsinstrument passend is om marktfalen op te lossen.
Kijk hierbij ook naar factoren die het gedrag van burgers en bedrijven op het terrein
van duurzaamheid in positieve richting kunnen beïnvloeden.

Voor het onderdeel beleidsmonitoring
 Neem een tabel met de optelling van de resultaten van individuele maatregelen tot de
gestelde beleidsdoelen op in de voortgangsrapportages (zie bijlage C van het rapport
ter illustratie). Op deze manier wordt duidelijk of de (verwachte) realisatie
achterloopt op de doelstelling van het beleid. Maak op basis daarvan zichtbaar welke
acties nodig zijn om de gestelde doelen te behalen.
 Houd rekening met de vertraagde beschikbaarheid van realisatiegegevens uit de
Klimaatmonitor. Deze gegevens komen soms pas na 1,5 à 2 jaar beschikbaar
waardoor beleid niet tijdig bijgestuurd kan worden. Gebruik eventueel aanvullende
indicatoren op basis van andere databronnen om trendbreuken tijdig te kunnen
signaleren. Welke databronnen hiervoor geschikt zijn, zal van geval tot geval moeten
worden bekeken.
 Signaleer tijdig de risico’s en kansen vanwege de impact van de Regionale
Energiestrategie op het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten en onderneem
actie als dat nodig blijkt.
 Maak afspraken met het college over de informatievoorziening over concrete
projecten.
Gemeente-specifieke aanbevelingen over de formulering van subdoelen
gemeente Blaricum
 De hoofddoelen en subdoelen A.1 “1,5% energiebesparing in Blaricum per jaar” en
C.1 “Aardgasloze wijken - Aardgasloos in 2050” zijn rechtstreeks aan indicatoren in
de Klimaatmonitor te koppelen. Vermeld bij de subdoelen A.2 “Alle huurwoningen
gemiddeld energielabel B” en C.2 “Alle nieuwbouw gasloos” de betreffende bron.
• Gebruik het format van het overzicht van het gerealiseerde beleid van Eemnes voor
de toekomstige beleidsrealisaties.
Gemeente-specifieke aanbevelingen uit de aanvullende notitie
• Als de realisatie niet op koers ligt voor 2022 dienen in de uitvoeringsplannen
aanvullende maatregelen opgenomen te worden. De uitvoeringsplannen moeten
onderbouwen waarom met het aanvullende beleid de doelstellingen wel haalbaar zijn.
• Acties, plannen en resultaten moeten SMART geformuleerd worden. De te behalen
doelstelling moet toetsbaar zijn en de resultaten moeten zo beschreven zijn dat
duidelijk blijkt of de beoogde acties zijn behaald of uitgevoerd.
• Acties moeten betrekking hebben op aanvullend gemeentelijk beleid. Het toetsen of
‘verplicht’ nationaal geformuleerd beleid door gemeenten wordt uitgevoerd, geeft
geen inzicht in de voortgang van het energietransitiebeleid van de gemeenten Laren
en Blaricum.
• De uitvoeringsplannen moeten eventuele verschillen tussen begrote en gerealiseerde
kosten verklaren. Deze informatie is belangrijk voor het beoordelen van de vraag of
het beleid doelmatig wordt uitgevoerd.
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Gemeente-specifieke aanbevelingen over de formulering van subdoelen,
gemeente Eemnes
• Neem in het beleidsplan van Eemnes, net als in Blaricum en Laren, een overzicht op
van de begrote middelen voor de uitvoeringskosten van het energiebeleid.
• De hoofddoelen en subdoelen A.3 “75% reductie energiegebruik van bedrijven
inclusief zelf opgewekte duurzame energie in 2022”, B.1 “Grootschalige opwekking
duurzame energie; tot ca. 30-35 ha. Zonnevelden” en B.2 “Definitief eind aan het
verbruik van fossiele brandstof in 2050” zijn rechtstreeks aan indicatoren in de
Klimaatmonitor te koppelen. Vermeld bij de subdoelen A.1 “50% van de
koopwoningen (bijna) nul op de meter in 2030”, A.2 “Alle huurhuizen gemiddeld nul
op de meter in 2027”, B.3 “Zwart afvalwater 100% vergist” en C.1 “Ca. 1.700
woningen van het aardgas af in 2030” de betreffende bron. Een andere optie is om de
subdoelen aan te passen, zodat zij aansluiten bij data in de Klimaatmonitor. De
subdoelen A.1 en A.2 gaan over ‘nul op de meter’ woningen. Dit is een lastig te
meten concept, omdat dit over zowel de opwekking van hernieuwbare energie als
over de uitstoot van de woningen gaat. Door in de subdoelen onderscheid te maken
tussen CO2-uitstoot of energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie,
kunnen de subdoelen beter worden gemonitord.
Gemeente-specifieke aanbevelingen over de formulering van subdoelen,
gemeente Laren
• De hoofddoelen zijn rechtstreeks aan indicatoren in de Klimaatmonitor te koppelen.
Dit geldt niet voor de subdoelen.
• Vermeld bij alle indicatoren de bron. Als Laren de data voor deze subdoelen zelf
bijhoudt, of deze data in een andere (openbare) bron te vinden zijn, is het aan te
bevelen om dit bij het subdoel te vermelden.
• Een andere optie is om de subdoelen aan te passen, zodat zij aansluiten bij data in de
Klimaatmonitor. Subdoel A.1 luidt een energiebesparing van 1,5% per jaar op
maatschappelijk vastgoed. Het is echter niet duidelijk wat precies onder
maatschappelijk vastgoed valt en hoe dit kan worden gemonitord. Een optie is om het
doel uit te splitsen en te richten op het energiegebruik van commerciële
dienstverlening en publieke dienstverlening. Hiervan zijn data beschikbaar in de
Klimaatmonitor.
• Vaak wordt ‘energieneutraal’ genoemd in de subdoelen. Dit is echter een lastig te
meten concept, omdat de opwekking van hernieuwbare energie door bijvoorbeeld
woningen of publieke dienstverlening niet bekend is. Door in de subdoelen
onderscheid te maken tussen CO2-uitstoot of energiegebruik en de opwekking van
hernieuwbare energie, kunnen de subdoelen beter worden gemonitord.
• Gebruik het format van het overzicht van het gerealiseerde beleid van Eemnes voor
de toekomstige beleidsrealisaties.
Aanbevelingen voor Blaricum en Laren uit de aanvullende notitie
• Als de realisatie niet op koers ligt voor 2022 dienen in de uitvoeringsplannen
aanvullende maatregelen opgenomen te worden. De uitvoeringsplannen moeten
onderbouwen waarom met het aanvullende beleid de doelstellingen wel haalbaar zijn.
• Acties, plannen en resultaten moeten SMART geformuleerd worden. De te behalen
doelstelling moet toetsbaar zijn, en de resultaten moeten zo beschreven zijn dat
duidelijk blijkt of de beoogde acties zijn behaald of uitgevoerd.
• Acties moeten betrekking hebben op aanvullend gemeentelijk beleid. Het toetsen of
‘verplicht’ nationaal geformuleerd beleid door gemeenten wordt uitgevoerd, geeft
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•

geen inzicht in de voortgang van het energietransitiebeleid van de gemeenten Laren
en Blaricum.
De uitvoeringsplannen moeten eventuele verschillen tussen begrote en gerealiseerde
kosten verklaren. Deze informatie is belangrijk voor het beoordelen van de vraag of
het beleid doelmatig wordt uitgevoerd.

De aanbevelingen van de rekenkamer zijn door de raden van de drie gemeenten
Blaricum, Eemnes en Laren overgenomen in hun gemeenteraadsvergaderingen van
respectievelijk 22 september 2020; 28 september 2020 en 24 juni 2020. Alleen de raad
van Eemnes heeft een van de aanbevelingen geamendeerd.
Onderzoek Meldingen Openbare Ruimte over 2018 en 2019
De Rekenkamer BEL is aangehaakt bij het Doe-mee-onderzoek van de NVRR naar de
Meldingen Openbare Ruimte over 2018 en 2019. Meer dan 40 gemeentelijke
rekenkamers van 51 gemeenten tekenden in. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de
registratie van de meldingen binnen de BEL voor de onderzochte periode 2018-2019 niet
naar gemeente te onderscheiden zijn. Vanaf 2020 zou het wel vanuit de registratie
mogelijk moeten zijn een onderscheid van de MOR naar gemeente te maken. In
november volgde voor hoor en wederhoor, een digitaal verificatiegesprek tussen PBLQ en
de betrokken ambtenaar. Een lid van de rekenkamer was hierbij aanwezig. 14 december
2020 is de factsheet op basis van de door de BEL-gemeenten ingevulde vragenlijst en de
sideletter van het NVRR/PBLQ ontvangen.
Begin 2021 heeft de rekenkamer een rekenkamerbrief met de onderliggende
onderzoeksrapportage aan de raden gezonden.
Rekenkamerbrief Verbonden Partijen
De Rekenkamer BEL is in het najaar 2019 een onderzoek gestart naar verbonden
partijen. De onderzoeksvraag luidt: welke relevante leerpunten komen naar voren uit
rekenkameronderzoeken naar verbonden partijen elders en – kijkend naar de huidige
praktijk in Blaricum, Eemnes en Laren - welke aanbevelingen zijn daaruit af te leiden?
De rekenkamer zal in het voorjaar van 2021 de gemeenteraden informeren middels een
rekenkamerbrief.

4 Verordening op de Rekenkamercommissie
De verordening op de Rekenkamercommissie die stamde uit 2011 is in 2020 aangepast
voor de volgende onderwerpen:
1. Benoemingstermijn
2. Melden nevenfuncties
3. Korte toets
4. Burgeradviseur
5. Hoor en wederhoor.
De aangepaste verordening is in september 2020 vastgesteld in de raadsvergaderingen
van Blaricum, Eemnes en Laren.
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5 Evaluatie en communicatie
Raadsleden hebben een kwartier voorafgaand aan de vergadering van de rekenkamer de
mogelijkheid in te spreken, mits zij uiterlijk een werkdag van te voren bij het
secretariaat melden hier gebruik van te willen maken. Dit is in 2020 niet gebeurd.
De rekenkamer voert na ieder onderzoek een interne evaluatie uit. Ook evalueert zij
sinds 2019 jaarlijks de doorwerking van rekenkameronderzoeken. In de oplegger bij het
jaarverslag vermeldt de rekenkamer hoeveel aanbevelingen uit de onderzoeken die in
2018, 2019 en 2020 zijn afgerond, zijn overgenomen, uitgevoerd of nog open staan.
Bij een door de rekenkamer georganiseerde informatiebijeenkomst over een
onderzoeksrapport voor raadsleden, colleges en medewerkers van de BEL Combinatie,
worden ook de pers en belangstellenden uitgenodigd. Vanwege de coronamaatregelen is
in 2020 geen informatiebijeenkomst georganiseerd.
Meer informatie van en over de Rekenkamer BEL is te vinden op de websites van de drie
gemeenten, op de eigen pagina van de rekenkamer. Contact opnemen met en vragen
stellen aan de rekenkamer kan via het secretariaat van de rekenkamer:
rekenkamer@belcombinatie.nl.

6 Kwaliteitsdocument
In 2017 heeft de Rekenkamer BEL een kwaliteitsdocument opgesteld. Het
kwaliteitsdocument maakt de missie, visie en werkwijze van de rekenkamer transparant
en beschrijft de procedures, werkwijzen van de rekenkamer en de kwaliteitseisen die de
rekenkamer stelt aan onderzoek en de rapportage daarover. Het kwaliteitsdocument gaat
onder meer in op de verschillende soorten onderzoek, de formele gang van zaken en op
afzonderlijke aspecten zoals: vooronderzoek, startdocument, aanbesteding,
kwaliteitseisen rapportages, aanbevelingen, publicatie, doorwerking en integriteit. Het
kwaliteitsdocument functioneert tevens als richtlijn voor onderzoekers die werken in
opdracht van de rekenkamer. Het kwaliteitsdocument is een levend document dat
jaarlijks waar nodig wordt geüpdatet. Het document is te vinden op de webpagina van de
Rekenkamer BEL.
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7 Jaarrekening 2020
De Rekenkamer BEL beschikt over een eigen budget dat de drie gemeenten beschikbaar
stellen. In 2020 bedroeg dit budget €22.000,- per gemeente.1
De uitgaven en inkomsten in 2020 zijn als volgt verdeeld:
Uitgaven
1
2
3
4
5
6
7

Balans 2019
Bijdragen 3 gemeenten
Onderzoeken
Honorering leden
Diverse kosten
Lidmaatschap NVRR
Reservering 2021
Totaal

Inkomsten
6.946
66.000

20.525
26.223
520
380
25.298
72.946

72.946

Aan de inkomstenkant staat naast de bijdragen van de gemeenten Blaricum, Eemnes en
Laren de balans van 2019 van €6.946, bestaande uit de reservering van onderzoeken
voor 2020.
Aan het uitvoeren van de onderzoeken is €20.525 besteed (zie §3). Afgerond is het
onderzoek naar de energietransitie. Voor het onderzoek naar Meldingen Openbare
Ruimte (MOR) is kosteloos meegelift met het Doe-mee-onderzoek van de Nederlandse
Vereniging van Rekenkamers (NVRR). In 2020 is het onderzoek gestart naar de
besluitvorming in verband met het Huis van Eemnes. Dit onderzoek loopt nog door in
2021. Een deel van de kosten van dit onderzoek drukt op het budget van 2020 en een
deel zal uit de reservering 2021 gedekt worden. Eind 2020 is de procedure opgestart
voor het onderzoek naar de effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid van de uitvoering
van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Voor de in 2020 doorlopende onderzoeken is
naast het reguliere budget een reservering van €25.298 beschikbaar. Zie het Jaarplan
2021 voor de overige geplande onderzoeken.
De honorering van de leden bedroeg in 2020 €26.223 conform hetgeen is vastgelegd in
de verordening op de rekenkamercommissies BEL-gemeenten. Diverse kosten bedroegen
€520 voor onder andere een heidag en afscheid van de secretaris van de rekenkamer. De
kosten van het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies bedroeg €380.

1

In 2019 hebben de raden de bijdrage vanuit de gemeenten vanaf 2020 teruggebracht naar het
oorspronkelijke niveau zoals vastgesteld in de Samenwerkingsovereenkomst van de
Rekenkamercommissie BEL van 15 november 2006, namelijk € 22.000,- per gemeente.
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Bijlage A: Overige functies leden Rekenkamer BEL

Karin Stadhouders (voorzitter)
 Onderzoeker bij Centre for Global Heritage and Development, Universiteit Leiden;
 Eigenaar Stadhouders onderzoek, tekst en advies (activiteiten in publieke sector /
openbaar bestuur);
 Eigenaar Verhalen van Stad en Land (onderzoek, publicatie en advies over
cultuurhistorie, erfgoed en landschap);
 Voorzitter stichting Vrienden van Abrona, Zeist.
Etienne Lemmens (penningmeester)
 Vennoot Prae Advies en onderzoek B.V. en BB35 BV, sociale zekerheid en
arbeidsmarktvraagstukken;
 Voorzitter Rekenkamercommissies Brunssum en Landgraaf;
 Lid Rekenkamercommissies Son & Breugel en Geldrop-Mierlo;
 Plaatsvervangend voorzitter Rekenkamer Heerlen;
 Bestuurssecretaris Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR);
 Secretaris Stichting Orbis, sociale zekerheid en arbeidsmarktvraagstukken;
 Lid sectorbestuur FNV Zelfstandigen;
 (Aspirant) lid Raad van Toezicht de Tussenvoorziening te Utrecht.
Tineke de Jonge (lid)
 Beleidsmedewerker macro-economische statistiek, De Nederlandsche Bank;
 Gastonderzoeker Erasmus Happiness Economics Research Organisation, Erasmus
Universiteit Rotterdam.
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