
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenkamercommissie BUCH 

 

 

Jaarplan 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door de Rekenkamercommissie BUCH dd. 21 februari 2022  

  



 

1  

Rekenkamercommissie BUCH-gemeenten   

 

Leden 

F.C.A. van der Knaap, voorzitter 

E.J. van den Brink  

J.M. de Groot 

W.S. Zorg   

 

Secretariaat 

E. Gieselaar 

elise@gieselaar.nl 

  

E-mail 

rekenkamerbuch@bergen-nh.nl 

 

Website 

https://www.rekenkamercommissiebuch.nl 



i 

Voorwoord 
 

Graag bieden wij u hierbij het jaarplan 2022 van de Rekenkamercommissie van de BUCH-

gemeenten aan. In dit jaarplan schetsen wij de lopende onderzoeken die het komend jaar 

nog worden voortgezet en we benoemen voor zover mogelijk de onderzoeken die wij van 

plan zijn te gaan starten. Daarbij past een financieel plaatje: de begroting 2022.  

 

Daarnaast zijn er twee zaken op de agenda die uw en onze aandacht zullen vragen. Dat is 

het inwerkwerkprogramma van de nieuwe raden na de gemeenteraadsverkiezingen van 

maart. In dat programma willen we nieuwe raadsleden laten kennismaken met de 

Rekenkamercommissie. (En natuurlijk zijn ook de zittende raadsleden welkom.) 

 

Verder wordt er door het Ministerie van BZK gewerkt aan Wet versterking decentrale 

rekenkamers. Het wetsvoorstel beoogt een einde te maken aan andere vormen van 

rekenkamerfuncties dan de in de Gemeentewet vastgelegde rekenkamer. Dat wetsvoorstel 

zal vermoedelijk in de eerste maanden van 2022 door het parlement worden aangenomen. 

Afhankelijk van de ingangsdatum, zal dat tot gevolg hebben dat de Verordening op de 

Rekenkamercommissie BUCH zal moeten worden aangepast. Wij pakken graag een rol in dat 

proces. 

 

Natuurlijk gaan wij in 2022 onverminderd door met investeren in nauwe banden met de vier 

gemeenteraden, de griffies en de Colleges. Dat doen wij bijvoorbeeld met het uitbrengen 

van onze nieuwsbrief en met het actief benaderen van raadsleden voor hun inbreng. 

Natuurlijk kunt u ons ook altijd zelf benaderen met vragen en suggesties voor onderzoek. De 

BUCH-brede werkgroep Financiële Aspecten is voor ons het eerste aanspreekpunt. De 

stijgende lijn in de intensiteit van de contacten daarmee zetten wij graag voort. 

 

Ten slotte wijzen wij graag op onze website www.rekenkamercommissiebuch.nl voor meer 

informatie en onderzoeksrapporten. 

 

Wij hopen dat 2022 weer een mooi onderzoeksjaar wordt!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank van der Knaap 

Voorzitter Rekenkamercommissie BUCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rekenkamercommissiebuch.nl/
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Jaarplan 2022  
 

1. Lopende onderzoeken 
 

Uit 2021 lopen nog twee onderzoeken door: Armoedebeleid en schuldhulpverlening en het 

Opvolgingsonderzoek. 

 

Armoedebeleid en schuldhulpverlening 

Wij onderzoeken de vraag in hoeverre de gemeenten er in slagen om hun 
sturingsmogelijkheden effectief in te zetten en of de gemeenteraden in de positie zijn om 
kaders te kunnen stellen en te kunnen bijsturen.  

Het onderzoek heeft, mede door de complexiteit van het onderwerp, meer tijd in beslag 
genomen dan aanvankelijk was voorzien. Maar nu nadert dit onderzoek de eindfase. De 
ambtelijke wederhoor (de check op de juistheid van de feiten en bevindingen) is nog in 2021 
afgerond. De noodzakelijke aanpassingen zijn doorgevoerd en de conclusies en 
aanbevelingen zijn vastgesteld. Daarmee is het rapport definitief en is het in januari voor 
een bestuurlijke reactie aan de Colleges aangeboden. Wij verwachten het rapport in februari 
nog aan de ‘oude’ raden te kunnen aanbieden. 

Opvolgingsonderzoek 

Wij willen weten of de aanbevelingen uit onze eerdere onderzoeksrapporten daadwerkelijk 
worden opgevolgd. Dat is het primaire doel van dit onderzoek. We kijken bij dit onderzoek 
daarnaast naar het besluitvormingsproces van de rapporten en aanbevelingen. De 
Rekenkamercommissie hoopt aanbevelingen te kunnen doen waarmee de vier 
gemeenteraden en colleges, en wellicht ook de Werkorganisatie, in de toekomst 
doelmatiger en effectiever met de aanbevelingen aan de slag kunnen.  
Wij gaan de opvolging na van vier eerdere onderzoeksrapporten, namelijk: 

- Burgerparticipatie in de BUCH-gemeenten (maart 2018) 
- GGD Hollands Noorden- Financiële risico’s in perspectief (juni 2020) 
- Inhuur externen (september 2020) 
- Klachtenbehandelingsstructuur (oktober 2020) 

Het opvolgingsonderzoek wordt door de Rekenkamercommissie zelf uitgevoerd en is 
inmiddels flink gevorderd. De opvolging van de aanbevelingen is grotendeels in kaart 
gebracht. De verslaglegging en studie van het besluitvormingsproces volgen aansluitend. Wij 
verwachten dit rapport in Q1 aan de raden te kunnen aanbieden. 

 

2. Nieuwe onderzoeken 
 

Wij verwachten in 2022 twee grotere onderzoeken en twee kleinere onderzoeken of quick 
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scans te kunnen uitvoeren. 

 

Onderzoek 1: Jeugdhulp 

 

Aanvankelijk hadden onze collega’s van Hollands Kroon het initiatief genomen om een 
onderzoek te starten naar het inkooptraject van JeugdhulpPlus in de regio’s Alkmaar en 
Westfriesland. Er bleek in de regio onvoldoende animo om het onderzoek gezamenlijk uit te 
voeren en daarop heeft Hollands Kroon het initiatief ingetrokken. De BUCH-brede 
Werkgroep Financiële Aspecten onderschreef het belang van dit onderwerp en sprak de 
wens uit dat de Rekenkamercommissie BUCH dit onderwerp dan maar zelf zou gaan 
oppakken. Dat doen wij. Het zal een van onze twee grotere onderzoeken worden voor 2022. 
 
Onderzoek 2: Integriteit naar bestuur en organisatie BUCH-gemeenten.   

 
De Rekenkamer onderzoekt de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van 
beleid en uitvoering. Schendingen van integriteit leiden vaak tot inbreuken daarop.  Denk 
bijvoorbeeld aan ongeoorloofde begunstiging bij het gunnen van opdrachten, waardoor niet 
de beste prijs- kwaliteitsverhouding wordt gekozen en het budgetrecht van de Raad wordt 
aangetast.  
Bovendien kunnen integriteitsschendingen bij politieke ambtsdragers het vertrouwen van 
burgers in het openbaar bestuur aantasten. De Rekenkamercommissie wil daarom weten 
hoe het gesteld is met de integriteit in de BUCH gemeentebesturen en hoe die integriteit is 
gewaarborgd. De BUCH-brede Werkgroep Financiële Aspecten heeft dat voornemen 
ondersteund en onderstreept het belang om daarbij (bezoldigde en onbezoldigde) 
nevenfuncties van college- en raadsleden mee te nemen. 
 
Quick scan: Begroting Castricum 2023 
 
De Rekenkamercommissie heeft de ambitie om in het financiële planning- en controlproces 
aan de gemeenteraden ondersteuning te bieden. Dat doen wij telkens voor één van de 
gemeenten. Na de positieve ervaringen met een quick scan van de begrotingen van Heiloo 
en Bergen, is dit jaar de begroting van Castricum (2023) aan de beurt. 
 
Quick scan 2: PM  
 
Op het moment van het schrijven van dit jaarplan is nog geen definitieve keuze gemaakt 
voor een onderwerp. De gemeenten worden hierover in de loop van het jaar geïnformeerd.  
 
 

3. Overige werkzaamheden 
 
Inwerkprogramma nieuwe raadsleden 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart zullen nieuwe raadsleden intreden. Zoals 
gebruikelijk zal daarvoor vanuit de griffies een inwerkprogramma worden aangeboden. Wij 
van de Rekenkamercommissie vinden het belangrijk dat de (nieuwe) raadsleden op de 
hoogte zijn van de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de 
Rekenkamercommissie BUCH. Daarom willen wij graag deel uitmaken van het 
inwerkwerkprogramma. Wij zullen daartoe tijdig afstemming zoeken met de griffiers. 
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Wet versterking decentrale rekenkamers 
 
De Wet versterking decentrale rekenkamers wordt (volgens de huidige planning) eind 
januari in de Tweede Kamer besproken. Na enkele eerdere aanpassingen (vooral betrekking 
hebbende op de waterschappen), is de verwachting dat het wetsvoorstel zal worden 
aangenomen. De ingangsdatum is nog niet bekend, maar algemeen wordt verwacht dat het 
1 juli 2022 of 1 januari 2023 zal zijn.  
De belangrijkste wijziging is dat raadsleden niet langer deel mogen uitmaken van de 
Rekenkamer. Voor de Rekenkamercommissie BUCH leidt dat tot geen verandering, want 
deze bestaat al louter uit externe leden. Maar de naam Rekenkamercommissie verandert in 
Rekenkamer. Verder zal de zittingstermijn van rechtswege veranderen naar zes jaar. Dat, en 
nog enkele kleinere veranderingen, betekenen dat de huidige Verordening op de 
Rekenkamercommissie BUCH zal moeten worden aangepast. Wij vervullen daarbij graag, in 
nauwe samenspraak met de BUCH-brede werkgroep Financiële Aspecten, een 
voorbereidende rol.  
 
 

4. Communicatie 
 
Ook in het nieuwe jaar zullen wij actief de raden blijven opzoeken met informatie en 
afstemming. Dat doen we onder meer door de raden gericht te informeren over op handen 
zijnde onderzoeken.  
Ook vragen we de raden regelmatig om suggesties voor onderzoeken aan ons kenbaar te 
maken. Die suggesties worden altijd opgenomen in onze voorraadlijst. 
We brengen ten minste twee keer per jaar een nieuwsbrief uit waarin we de raden 
informeren over lopende zaken.  
Natuurlijk bieden wij onze onderzoeksrapporten niet alleen de raden aan; we doen dat ook 
altijd met het aanbod om het rapport en onze aanbevelingen voor de raden te mogen 
toelichten.  
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5. Begroting 2022 
 

Hier volgt de begroting voor 2022.  
 

 

Beginstand   € 83.0171   

       

Af:     

 (Lopend) onderzoek Opvolging    € 5.000 

 Onderzoek JeugdhulpPlus   € 25.000 

 Onderzoek Integriteit   € 25.000 

 Quick scan begroting Castricum  € 2.500 

 2e quick scan PM    € 8.500 

       

 TOTAAL onderzoeken € 66.000   

       

 Kosten sec. ondersteuning    € 4.000 

 Website     € 500 

 Overige (abonnement, congres)  € 1.500 

 Reis- en vergaderkosten   € 1.500 

 Onvoorzien    € 1.000 

 Vergoedingen RKC     € 18.5402 

       

 TOTAAL overhead  € 27.040   

       

TOTAAL BESTEDINGEN  € 93.040   

       

Extra benodigd uit het overschot van 2021  € 10.0233  

       

Verhouding overhead ten opzichte van totaal bestedingen 29%  
  

 

 

 

  

 
1 Budget per inwoner 0,8015. 
2 De vergoedingen zijn aangepast conform die nieuwe verordening per 1-1-2022. 
3 Krachtens de Verordening mag 50% van het overschot uit het vorige jaar worden meegenomen. Het overschot uit 
2021 was € 47.467,-. 
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Bijlage 1: Voorraadagenda onderzoeksonderwerpen 
 

Voorraadagenda 

 
Deze voorraadagenda bevat een selectie van potentiële onderzoeksonderwerpen die door de 
Rekenkamercommissie na interne bespreking als zodanig zijn bestempeld. De achtergrond van de hier 
opgenomen onderwerpen is divers. De lijst komt deels tot stand met dank aan input vanuit de 
gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Daarnaast benutten de leden van de 
Rekenkamercommissie hun specifieke expertise om onderwerpen te agenderen. Ook inwoners, onderzoek 
door andere Rekenkamers of andere ontwikkelingen kunnen inspiratie bieden voor het opnemen van een 
onderwerp in deze voorraadagenda.  
 

• Privacy-/ informatieverwerking (verwerkingsregister, delen data, AVG). 
• Decentralisatie in het sociaal domein: 
•          o Jeugdzorg. 
•          o WMO (huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer, etc). 
•          o Interactie met de burger, doelmatigheid en effectiviteit van dienstverlening en digitalisering. 
• Regionaal onderzoek JeugdzorgPlus 
• Sturingsinformatiewaarde P&C stukken begroting/ jaarrekening. 
• Kostentoerekening/kostendekkendheid afvalstoffen-, reinigingsheffing. 
• Permanente bewoning recreatiewoningen. 
• Parkeerbeleid, parkeerkosten. 
• Handhaving c.q. controle op omgevingsvergunningen. 
• Informatievoorziening gemeenteraden bij grote GR-en. 
• WABO / Omgevingswet (uitvoering c.q. voorbereiding). 
• Afslag A9, gemeente Heiloo. 
• Integriteit. 
• Subsidiebeleid- en uitvoering gemeenten Heiloo, Bergen en Castricum. 
• Handhaving drugslabs. 
• Publieksinformatie (vindbaarheid stukken op de website). 
• Quickscan begroting gemeente Castricum. 
• Deelname onderzoek NVVR 2022. 
• Afhandeling TOZO. 
• Duurzaamheidambities. 
• Begroting werkorganisatie BUCH. 
• AVG. 
• Behandeling van bezwaarschriften. 

 

De meest actuele voorraadagenda is ook te vinden op onze website:  
https://www.rekenkamercommissiebuch.nl  

 

 

https://www.rekenkamercommissiebuch.nl/

