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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 drs. M.H.P. Daamen (penningmeester);
− Mevrouw drs. P.E.H. Habets.
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 q.q. 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).
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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 Belgemeenten. Afhankelijk van het onderwerp kan
hiervan worden afgeweken.
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 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”.
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
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4. Onderzoeksonderwerpen 2013
De volgende negen onderzoeksonderwerpen zijn aangedragen:
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Binnenklimaatproblemen clusterschool (Eemnes);
Functie-inschaling en bijbehorende salarissen van de medewerkers bij zwembad
De Biezem (Laren);
Financiële implicaties van een fusie van de (H)BELgemeenten (BEL);
Vergunningen en Handhaving, benchmark van de kosten tussen gemeenten (BEL);
Doorlichting kostenberekening WMO door SOZAHBEL (BEL);
Uitgaven rioleringsplan Eemnes (Eemnes);
Veiligheidsregio's (BEL);
Verschillen op gebied van Jeugdbeleid tussen de BELgemeenten(BEL);
Vergrijzing: ouderenbeleid binnen de BELgemeenten (BEL).

De Rekenkamercommissie stelt voor de volgende aangedragen voorstellen onder punten
1, 4 en 6 als korte toets op te pakken. Mocht blijken dat deze voorstellen niet in dit kader
vallen in te passen dan zal worden bezien of alsnog een uitgebreid onderzoek zal worden
gestart.
Met betrekking tot punt 3 aangaande een eventuele fusie van de BEL Gemeenten zal de
Rekenkamercommissie in 2013 nader onderzoeken of en in welke vorm dit onderwerp
verder onderzocht kan worden. De drie gemeenteraden zullen daar te zijner tijd over
worden geïnformeerd.
De overige suggesties worden afgewezen conform de 9-punten van het afwegingskader
op pagina 4. Met betrekking tot punt 5 “Doorlichting kostenberekening WMO door
SOZAHBEL” het volgende. De WMO voor de gemeenten Blaricum en Laren wordt op dit
momenteel uitgevoerd door de gemeente Huizen en daardoor ligt het meer in de rede dat
dit onderzocht wordt door de rekenkamer van de gemeente Huizen.
De Rekenkamercommissie stelt daarom voor om voor 2013 vooralsnog geen groot
onderzoek te doen en de vrije ruimte beschikbaar te stellen voor de uitvoering van extra
korte toetsen. Mocht blijken dat één van de als korte toets aangemerkte onderzoeken
toch een uitgebreider onderzoek vergt dan zal dit op die manier worden opgepakt.
Jaarlijks is er ruimte voor 3 korte toetsen. Nu er vooralsnog geen uitgebreid onderzoek
wordt uitgevoerd is er in principe ruimte voor 6 korte toetsen, waarbij we proberen 2
korte toetsen per gemeente uit te voeren. Aangezien er reeds 3 korte toetsen zijn
bestemd is er dan nog ruimte voor minimaal 3 korte toetsen in 2013.
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5. Communicatie
Als bezuinigingsmaatregel heeft de Rekenkamercommissie de eigen website opgeheven
per 1 januari 2012. De informatie heeft nu een plaats gekregen 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

6. 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,-. De gemeentelijke bijdrage komt
daarmee neer op € 20.000,- per gemeente. Voor 2013 zal er geen beroep worden gedaan
op indexatie van het budget, waarmee het budget niet veranderd.

Uitgaven
1

Onderzoeken en korte toetsen

€ 36.000

2

Honorering leden

€ 23.500

3
4

Diverse
Bijdragen 3 gemeenten

€

Totaal

€ 60.000

Inkomsten

500
€ 60.000
€ 60.000
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Bijlage: nevenfuncties leden Rekenkamercommissie BEL

Remco Mol (voorzitter)
 Hoofd Financiën bij het Amsterdam Museum in Amsterdam;
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 congrescommissie Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies.
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