
Aan de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 

 

Amsterdam, 11 juli 2019 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Tempus fugit, de tijd vliegt! Tot dat inzicht kwam uw Rekenkamercommissie BUCH toen recent 

het besef indaalde dat wij alweer driekwart jaar voor u aan de slag zijn! Een periode van 

wennen, vergaderen, inlezen, kennismaken, oriënteren, identificeren en initiëren. Er is sinds 

november 2018 behoorlijk wat gebeurd. Zo vlak voor het zomerreces leek het ons een goed 

moment u nog even kort mee te nemen in onze lopende ontwikkelingen. Onderstaand een 

beknopt verslag van de vier onderwerpen die van ons heden de meeste tijd en aandacht 

vragen: 

 

1. Onderzoek naar de inhuur van externen 

Het eerste onderzoek van de nieuwe Rekenkamercommissie BUCH richt zich op de inhuur van 

externen door de BUCH (werkorganisatie). De centrale onderzoeksvraag hierbij luidt:  

Hoe wordt binnen de BUCH gemeenten omgegaan met inhuur van externen; draagt de inzet 

van externen bij aan een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering en blijft  deze 

binnen eventueel door de gemeenteraden geformuleerde kaders?   

In het voorjaar is een offertetraject doorlopen met diverse partijen op basis van een door ons 

geformuleerde onderzoeksopzet. Het geselecteerde onderzoeksbureau is per eind april/begin 

mei aan de slag gegaan. Voor het aanbieden van het eindrapport en het toelichten daarvan in 

de verschillende gemeenteraden koersen wij aan op Q3 2019. Gelet op het verloop van het 

onderzoek tot op heden is enige uitloop echter niet uit te sluiten. Na de zomer zullen wij 

hierover nader berichten. 

 

2. Onderzoek naar het subsidiebeleid en – uitvoering in Uitgeest 

De Rekenkamercommissie BUCH richt zich in haar tweede onderzoek op het subsidiebeleid en 

de uitvoering daarvan in de gemeente Uitgeest. In dit onderzoek is de centrale 

onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: 

In hoeverre is de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Uitgeest rechtmatig, 

doelmatig en doeltreffend en hoe geeft de gemeenteraad invulling aan de kaderstellende en 

controlerende rol? 



Na het opstellen van de onderzoeksopzet is ook hier een offertetraject doorlopen. Dat traject 

is recent afgerond en het geselecteerde onderzoeksbureau zal weldra aanvangen met haar 

werkzaamheden. Afronding van het onderzoek is voorzien eind oktober, waarna de hoor- en 

wederhoor begint. We hopen het rapport  uiterlijk begin december aan de gemeenteraad van 

Uitgeest te kunnen aanbieden. De overige gemeenteraden zullen het rapport uiteraard ter 

kennisname worden aangeboden.  

 

3. Onderzoek naar Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) 

De RKC van de gemeente Alkmaar heeft begin 2019 het initiatief genomen om een onderzoek 

uit te voeren naar de risico’s die de deelnemende gemeenten binnen het huidige financieel 

meerjarenperspectief van de GGD HN lopen. Voor 3 van de 4 BUCH gemeenten (minus 

Uitgeest) geldt dat zij in het verzorgingsgebied van de GGD HN vallen. Omdat een dergelijk 

onderwerp daarnaast op onze Voorraadagenda staat1 is besloten om financieel en personeel 

bij dit onderzoek aan te haken. Vanuit de Rekenkamercommissie BUCH is één van de leden 

toegetreden tot de begeleidingscommissie.  

Het onderzoek zal naar verwachting een algemeen deel omvatten en specifieke, per gemeente 

uit te werken, aspecten. Het offertetraject zal weldra worden opgestart. Hoeveel tijd het 

onderzoek zal nemen, is op dit moment nog niet bekend. Wij ambiëren als  

Rekenkamercommissie BUCH geen voortrekkersrol, ook gezien het beslag dat dat op onze tijd 

zou leggen. Maar we zien wel de meerwaarde van het participeren in zo’n gezamenlijk 

onderzoek van meerdere rekenkamers.  

 

4. Website Rekenkamercommissie BUCH 

De Rekenkamercommissie BUCH hecht aan transparantie, herkenbaarheid en actualiteit. Om 

deze aspecten maximaal tot hun recht te laten komen, is door ons gekozen voor het opzetten 

van een eigen website. Deze zal naar verwachting in de zomervakantie online komen en zal 

dan te raadplegen zijn via www.rekenkamerbuch.nl. Op de website kunnen bezoekers 

uiteraard de in het verleden opgeleverde onderzoeken raadplegen. Verder zal op deze plek 

onze Voorraadagenda worden bijgehouden van, door ons geselecteerde, potentieel te 

onderzoeken onderwerpen. Bovendien biedt de website een laagdrempelige mogelijkheid om 

met ons in contact te treden. 

 

Tot slot 

Onze activiteiten beperken zich uiteraard niet enkel tot voornoemde onderwerpen. Voor een 

aantal potentiële onderzoeksonderwerpen geldt dat deze de komende maanden door ons 

                                                           
1 Op de Voorraadagenda staat : Informatievoorziening gemeenteraden bij grote GR-en.  Veiligheidsregio, RUD, 

GGD (en evt regionaal archief Alkmaar). 

 

http://www.rekenkamerbuch.nl/
http://www.rekenkamerbuch.nl/


nader worden uitgewerkt. Hiervoor geldt dat een go/no-go moment nog niet is geweest en 

een toelichting om deze reden nog niet opportuun. Wij zijn voornemens u in het najaar 

wederom een korte stavaza toe te zenden. Mocht u voor die tijd nog vragen en/of 

opmerkingen hebben dan houden wij ons natuurlijk aanbevolen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Rekenkamercommissie BUCH, 

J.M. de Groot, voorzitter 

E.J. van den Brink  

F.C.A. van der Knaap  

W.S. Zorg   


