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1. Missie Rekenkamercommissie BEL
De Rekenkamercommissie BEL wil bijdragen aan het toetsen en verbeteren van de
doeltreffendheid en doelmatigheid van:
− het gemeentelijke beleid (zowel voorbereiding als uitvoering);
− het beheer;
− de gemeentelijke organisatie.
Daarnaast wil de Rekenkamercommissie een bijdrage leveren aan een grotere
transparantie van het gemeentelijk handelen en aan het versterken van de publieke
verantwoording.
2. Samenstelling Rekenkamercommissie BEL
De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren geven gezamenlijk invulling aan de
rekenkamer. Iedere gemeente heeft haar eigen rekenkamerfunctie, maar elke raad
benoemt dezelfde personen. Zo ontstaat feitelijk één gezamenlijke rekenkamercommissie.
Deze wordt organisatorisch ondergebracht in de Stichting Rekenkamercommissie BEL.
De Rekenkamercommissie BEL bestaat uit drie externe leden:
− De heer R. Mol (voorzitter);
− De heer M. Daamen (penningmeester);
− Mevrouw P. Habets (beoogd).
De nevenfuncties van de drie externe leden staan vermeld in de bijlage bij dit jaarplan.
Raadsleden uit de drie gemeenten maken geen deel uit van de commissie. Vanuit iedere
raad is wel één raadslid (te weten de waarnemend voorzitter) aangewezen die qq deel
uitmaakt van het bestuur van de Stichting Rekenkamer BEL. Het Bestuur bestaat uit de
volgende personen:
− Mevrouw C. Bölger-Schoenmakers (Blaricum);
− De heer J.C.J. Eek (Eemnes);
− De heer E. H. J. Wortel (Laren).
3. Selectie onderzoeksonderwerpen
De Rekenkamercommissie maakt een onderscheid in een uitgebreid onderzoek en een
korte toets. Hierbij proberen we het uitgangspunt te hanteren dat een uitgebreid
onderzoek betrekking heeft op de drie gemeenten en/of de BEL-combinatie. Een korte
toets past meer bij één van de drie BEL-gemeenten. Afhankelijk van het onderwerp kan
hiervan worden afgeweken.
De Rekenkamercommissie hecht aan onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit.
Enerzijds wil zij dat haar onderzoeken geen factor worden in een actuele, politieke
discussie. Anderzijds wil zij wel openstaan voor belangrijke, maatschappelijke
ontwikkelingen. In die zin vaart de Rekenkamercommissie “scherp aan de wind”.
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De Rekenkamercommissie bepaalt daarom zelf de keuze van de onderzoeksonderwerpen.
Daarbij wil de commissie wel zoveel mogelijk inspelen op vragen die vanuit raad en
eventueel burgers komen. De volgende afwegingen spelen een rol bij de uiteindelijke
keuze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Past het onderzoek binnen de missie van de commissie?
Betreft het een groot maatschappelijke belang?
Loopt de gemeente een groot financieel risico?
Kan het onderzoek bruikbare aanbevelingen opleveren voor de toekomst?
Is het niet nog onderwerp van politieke besluitvorming?
Is of wordt het niet al onderzocht door gemeenteraad of college?
Past het binnen de middelen en mogelijkheden van de commissie?

In het kader van de korte toets spelen daarnaast de volgende procesmatige punten mee:
8.
9.

Het onderzoek heeft een maximale doorlooptijd van 6 weken
De onderzoeksvraag is binnen 50 uur te beantwoorden

4. Onderzoeksonderwerpen 2012
Dit jaar hebben we de mogelijkheid van het aandragen van onderwerpen door burgers
weer onder de aandacht gebracht bij de burgers van onze drie gemeenten. Hierdoor is er
een groot aantal suggesties ingediend. De volgende onderzoeksonderwerpen zijn
aangedragen door burgers en raadsleden:

















Uitvoering en nakoming adviezen van de Rekenkamercommissie;
Rood voor Groen-regeling in Eemnes;
Kosten openhouden en sluiten van zwembad De Biezem;
Systeem bestuursopdrachten;
Doeltreffendheid verkeersmaatregelen;
Toepassen Europese staatssteunregels;
Budget en kosten raadsfracties;
Regels rondom openbaarheid van stukken en raadsvergaderingen;
Afspraken rondom het project Boerderij De Jong in Laren;
Kosten van het temporiseren van de nieuwbouwplannen Zuidpolder in Eemnes;
Kosten ventilatie clusterscholen in Eemnes;
(on)mogelijkheden rondom gemeenschappelijke regelingen;
Wat levert de BOA op?
De uitvoering van de WMO waaronder de samenwerking in de SOZAHBEL;
Het zakelijker en marktconform maken van het ambtelijk bedrijf;
Afspraken rondom de Wozoco in Eemnes.
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De Rekenkamercommissie kiest voor de uitvoering van de volgende onderzoeken:
Doeltreffendheid Verkeersmaatregelen
Van verschillende burgers heeft de Rekenkamercommissie het verzoek gekregen een
aantal specifieke verkeersmaatregelen / oplossingen te onderzoeken. Hierbij geven
burgers aan dat de gekozen oplossing niet altijd de beste is of dat het een dure oplossing
betreft.
We zullen onderzoeken op welke manier een bepaalde maatregel tot stand komt.
Daarnaast zullen we bekijken (indien mogelijk) of de gekozen oplossingen tot het
gewenste resultaat hebben geleid.
Gezien het feit dat vanuit alle drie de dorpen over dit onderwerp een verzoek is
binnengekomen lijkt ons dit een onderwerp dat goed aansluit bij de behoefte van burgers
en raadsleden.
Uitvoering en nakoming adviezen van de Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie heeft de afgelopen jaren een groot aantal onderzoeken en
aanbevelingen uitgebracht. We zullen bekijken of en wat de colleges en de BELcombinatie heeft gedaan met deze adviezen.
Dit onderzoek betreft een klein onderzoek dat door de Rekenkamercommissie zelf kan
worden uitgevoerd.
De volgende onderzoeksonderwerpen worden in portefeuille gehouden. Mocht er ruimte
zijn dan wordt bekeken of één van deze onderwerpen onderzocht kan worden:
 De uitvoering van de WMO waaronder de samenwerking in de SOZAHBEL (BEL)
 Regels rondom openbaarheid van stukken en raadsvergaderingen (BEL)
 Systeem bestuursopdrachten (BEL)
De overige suggesties worden afgewezen conform de 9-punten van het afwegingskader
op pagina 4. De indieners van de suggesties worden hiervan op de hoogte gebracht.

5. Korte Toetsen in 2012
De Rekenkamercommissie heeft in 2009 het instrument ‘de korte toets’ geïntroduceerd.
Met dit instrument kunnen kleine, heldere vragen binnen maximaal 6 weken beantwoord
worden. Hierdoor kan de Rekenkamercommissie beter aansluiten op actuele
onderwerpen.
De bedoeling is dat onderwerpen voor een korte toets gedurende het jaar door de
raadsleden en burgers aangedragen worden. Jaarlijks is er ruimte voor 3 korte toetsen,
waarbij we proberen 1 korte toets per gemeente uit te voeren. Er zijn nog geen korte
toetsen ingepland voor 2012.
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De korte toetsen worden uitgevoerd door een extern bureau. We spreken met dit bureau
af dat indien er een verzoek binnenkomt het bureau in principe direct aan de slag gaat.
De afgelopen jaren is dat goed gelukt. Het contract met het oude onderzoeksbureau loopt
echter eind 2011 af, zodat we begin 2012 met een nieuw bureau aan de slag gaan.
Hiertoe loopt momenteel een aanbestedingsprocedure.

6. Communicatie
Algemeen
Als bezuinigingsmaatregel heeft de Rekenkamercommissie de eigen website opgeheven
per 1 januari 2012. De informatie zal nu een plaats krijgen op de website van de drie
gemeentes. Verder kan een ieder contact opnemen met het secretariaat van de
Rekenkamercommissie via het nieuwe mailadres: Rekenkamer@belcombinatie.nl
Communicatie met de gemeenteraden
Aangezien de rekenkamer een instrument voor raadsleden is vindt de Rekenkamercommissie het van groot belang om goed aan te sluiten bij de wensen van de drie
gemeenteraden. Om de aansluiting tussen de Rekenkamercommissie en de
gemeenteraden te vergroten zijn we in 2009 gestart met de invoering van de korte toets.
Naar aanleiding van de evaluatie van de rekenkamer, die begin 2011 is uitgevoerd,
hebben wij afgesproken met iedere raad jaarlijks minimaal één bijeenkomst te houden
waarbij over mogelijke onderzoeksonderwerpen kan worden gesproken. Zoals eerder
gemeld zal dit in Eemnes plaatsvinden na een vergadering van het Presidium en zal dit in
Blaricum en Laren plaatsvinden bij de behandeling van dit jaarplan.
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7. Begroting
De Rekenkamercommissie beschikt over een eigen budget dat de drie gemeenten
beschikbaar stellen. De Rekenkamercommissie heeft voor 2012 een besparing op het
budget doorgevoerd van 10%, oftewel € 6.000,-. Deze besparing wordt gerealiseerd door
de diverse kosten met € 1.250,- terug te brengen, waaronder het opheffen van de eigen
website en deze onder te brengen onder de website van de drie BEL-gemeenten.
Daarnaast zullen we minder uitbesteden en meer zelf doen waarmee we € 4.750,besparen. Daarnaast is wederom afgezien van indexatie. De gemeentelijke bijdrage voor
2012 komt daarmee neer op € 20.000,- per gemeente.

Kosten
1

Onderzoeken

€ 17.000

2

Onderzoeken korte toets

€ 19.000

3

Honorering leden

€ 23.000

4
5

Diverse
Bijdragen 3 gemeenten

€

Totaal

€ 60.000

Inkomsten

1.000
€ 60.000
€ 60.000
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Bijlage: nevenfuncties leden Rekenkamercommissie BEL

Remco Mol (voorzitter)
 Hoofd Financiën bij het Amsterdam Museum in Amsterdam;
 Penningmeester bij de Stichting Het Nederlandse Interieur (SHNI).
Mark Daamen (penningmeester)
 Senior auditing consultant bij ACS (Auditing Consulting Services) te Driebergen;
 Lid van de Rekenkamer Arnhem.
Petra Habets (lid)
 Directeur Petra Habets Advies & Ontwikkeling;
 Directeur Petra Habets Coaching & Advies;
 Voorzitter Rekenkamercommissie Zwijndrecht;
 Lid commissie kwaliteit Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies.
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