
Amsterdam, 22 november 2017 
 

Betreft: Overzicht activiteiten rekenkamercommissie t/m maart 2018 

 

Geachte raadsleden,  
 

Elk jaar stuurt de Rekenkamercommissie u een Jaarplan voor het komend jaar, waarin u kunt zien 
welke onderzoeken wij voornemens zijn te gaan verrichten. Maar voor het komend jaar, 2018, heeft 
dat weinig zin. De zittingsperiode van deze Rekenkamercommissie eindigt namelijk op de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart 2018. Het is daarna aan de nieuw gekozen gemeenteraden 
om een nieuwe Rekenkamercommissie aan te stellen.1  

Daarom hebben wij, bij monde van de voorzitter, in de vergadering van de werkgroep ‘financiële 
aspecten in BUCH verband’ op 20 september jl., aangegeven dat wij geen Jaarplan en Begroting 
zullen opstellen, maar dat wij u in plaats daarvan een overzicht zouden doen toekomen van de nog 
lopende onderzoeken tot de verkiezingen van maart 2018. Dit overzicht treft u hierbij aan. 

  

Lopende onderzoeken Rekenkamercommissie BUCH (november 2017) 
Momenteel lopen er twee onderzoeken (burgerparticipatie BUCH en archivering Bergen) die nog 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 afgerond en aan de gemeenteraden aangeboden zullen 
worden.  

Onderzoek 1: Burgerparticipatie in de 4 BUCH-gemeenten 
De Rekenkamercommissie is in juni 2017 een onderzoek opgestart naar het beleid en praktijk van 
burgerparticipatie in de vier BUCH-gemeenten. Hierover bent u op 26 juni 2017 middels de 
onderzoeksopzet geïnformeerd.  

Het vergroten van het contact met de burger en het bevorderen van de participatie van, en het 
luisteren naar, burgers in het gemeentelijk beleid werd in de in 2014 gesloten coalitieakkoorden van 
alle vier de gemeenten genoemd als speerpunt van de colleges. Nu de raadsperiode ten einde loopt 
meent de Rekenkamercommissie dat het een goed moment is om te onderzoeken wat er van deze 
initiatieven terecht is gekomen. Nu de ambtelijke werkorganisatie BUCH is gestart, is het een goed 
moment om de best practices tussen de vier gemeenten op het gebied van burgerparticipatie in 
kaart te brengen. De Rekenkamercommissie heeft na aanbesteding drie offertes ontvangen. Hierop is 
het onderzoeksbureau Regioplan geselecteerd.  

Onderzoeksverloop en kosten 
Dit onderzoek is eind juli 2017 begonnen. Inmiddels is het burgerparticipatiebeleid van de vier 
gemeenten beschreven en zijn enige interviews met ambtenaren en wethouders gehouden. 

                                                           
1 Overigens is het mogelijk dat de huidige leden van de Rekenkamercommissie deel uitmaken van de nieuwe 
Rekenkamercommissie, want de leden zijn één keer herbenoembaar.   

 



Momenteel worden 4/5 casussen verder onderzocht en zullen er aanvullende interviews worden 
gehouden met ambtenaren, gemeenteraadsleden en burgers. Naar verwachting wordt vóór de 
kerstdagen het conceptrapport door het bureau afgerond. Het streven is om het rapport meteen in 
het begin van 2018 voor ambtelijke zienswijze naar de gemeenten te sturen. Daarvoor zijn twee 
weken de tijd. Na de verwerking van de opmerkingen kan het rapport voor bestuurlijke wederhoor 
worden voorgelegd. Dat moet binnen drie weken zijn afgerond. Wij hopen het eindrapport begin 
maart 2018 aan de vier gemeenteraden aan te bieden. De kosten van dit onderzoek naar vier 
gemeenten zullen afgerond € 49.000,- (inclusief BTW) bedragen. 

  

Onderzoek 2: Archiveringsbeleid gemeente Bergen 
De Rekenkamercommissie is in september 2017 een onderzoek gestart naar de archivering en 
verslaglegging van informatie door de gemeente Bergen. Hierover bent u in september 2017 middels 
de onderzoeksopzet geïnformeerd. De aanleiding waren artikelen over verslaglegging van 
vergaderingen en archivering in de pers, WOB-verzoeken en de behandeling van de commissie 
bezwaarschriften. De commissie van onderzoek van de gemeenteraad van Bergen heeft de 
Rekenkamercommissie verzocht om dit onderzoek. Dit paste in de jaarplanning 2017 die al in een 
quickscan in Bergen voorzag. 

De Rekenkamercommissie richt zich op de rechtmatigheid (Archiefwet, verordening, beleidsregels) 
en op de doeltreffendheid van de archivering en het beheer hiervan door de gemeente. De 
Rekenkamercommissie verwacht dat de resultaten van het onderzoek leereffecten en nieuwe 
inzichten kunnen bieden aan de gemeente en kunnen bijdragen aan de vorming van “het vijfde huis” 
van de werkorganisatie-BUCH.  
 
Onderzoeksverloop en kosten 
Het opstellen van het normenkader, de deskresearch en de interviews zijn inmiddels afgesloten. Naar 
verwachting wordt eind november het conceptrapport voor de ambtelijke zienswijze naar de 
gemeente Bergen, de Archiefinspectie Alkmaar en het interbestuurlijk toezicht van de provincie 
Noord-Holland gestuurd. Deze hebben 2 weken om hierop te reageren. Daarna is het streven om de 
bestuurlijke wederhoor in december 2017 te starten (3 weken), zodat het onderzoeksrapport (eind) 
januari 2018 aan de gemeenteraad kan worden gepresenteerd en aangeboden.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rekenkamercommissie, hiervoor krijgen de leden een 
uurvergoeding van € 65,-. Dit is lager dan wanneer het onderzoek wordt uitbesteed. In de 
onderzoeksopzet werd uitgegaan van 73 uren (€ 4.745 bedragen). Doordat het aantal casussen is 
verdubbeld om een betere dwarsdoorsnede te krijgen van de daadwerkelijke archivering, door de 
grote omvang van de casus Mooi Bergen (inclusief meer dan 800 e-mails) en door de wens van de 
archiefinspectie en het interbestuurlijk toezicht van de provincie om te overleggen en inzicht te 
krijgen in het onderzoek zal het uiteindelijke onderzoek naar verwachting 95 uren (€ 6.175) 
bedragen. 

Wat kunt u verder nog van ons verwachten 
Naast deze onderzoeksrapporten zal de Rekenkamercommissie u in de eerste twee maanden van 
2018 ook een terugblik en tevens evaluatie doen toekomen. Daarin zal de Rekenkamercommissie zijn 
bevindingen weergeven omtrent het functioneren van de eerste twee jaar van deze nieuwe 
gezamenlijke Rekenkamercommissie. Behalve het afleggen van verantwoording hopen wij dat deze 
evaluatie ook een rol zal spelen bij keuzes die de volgende rekenkamercommissie betreffen.  



 

Met vriendelijke groeten, 

Judith de Groot (voorzitter) 

Joke Jong 

Sjoerd Keulen 
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