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Start nieuwe rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 

Door het vertrek van Noordwijkerhout hield de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout per 1 januari 2019 op te bestaan. De raden van Hillegom en Lisse hebben 

op resp. 24 en 31 januari 2019 met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2019 de 

nieuwe rekenkamercommissie Hillegom en Lisse (HL) ingesteld. In dit jaarplan leest u welke 

onderzoeken de nieuwe rekenkamercommissie in 2019 gaat oppakken. 

 

Beschikbaar budget voor 2019  

In de vergadering van 31 januari 2019 besloot de raad van Lisse om het onderzoeksbudget 

voor de rekenkamercommissie vast te stellen op € 1,25 per inwoner. Daarnaast besloot de 

raad om de ambtelijke ondersteuning uit te breiden van gemiddeld 10 naar 18 uur per week.  

De raad van Hillegom besloot op 21 februari 2019 om het onderzoeksbudget vooralsnog te 

handhaven op € 0,89 per inwoner en de ambtelijke ondersteuning eveneens vooralsnog te 

handhaven op 10 uur in de week.  

In de samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Hillegom en Lisse is opgenomen 

dat de rekenkamercommissie haar werkzaamheden ten behoeve van de twee gemeenten  

zoveel mogelijk verricht naar rato van hun financiële bijdragen.  

 

Onderzoeken in 2019 

De rekenkamercommissie oriënteert zich voortdurend op mogelijke onderwerpen voor 

onderzoek. Zij laat zich bij de keuze van onderwerpen niet alleen leiden door suggesties van 

derden, maar houdt ook zelf bij wat er speelt binnen de twee gemeenten. Hiervoor maakt 

de rekenkamercommissie gebruik van officiële stukken zoals raad- en commissiestukken en 

stukken van de colleges. Verder gebruikt de rekenkamercommissie bronnen zoals lokale 

kranten, vakbladen en oriënteert zij zich op het werk van andere rekenkamer(commissie)s. 

Periodiek spreekt de rekenkamercommissie met de fractievoorzitters van de raden van 

Hillegom en Lisse over mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit alles leidt tot een groslijst 
van onderzoeksonderwerpen, waaruit de rekenkamercommissie een keuze maakt. De 

groslijst is dynamisch en regelmatig onderwerp van gesprek tijdens de vergaderingen van de 

rekenkamercommissie. 

 

Groslijst 2019 

Op de groslijst staan de volgende onderwerpen: 
 

Beleidsveld sport en accommodatiebeleid 

Verkeersveiligheid 

Vergelijking van de grondslagen waarop meerjarenbegrotingen van de twee gemeenten HL 

zijn gebaseerd (H) 

Invoering participatiewet/drie decentralisaties (HL) 

Overeenkomsten gemeenten met private partijen 

Effectiviteit van het beleid, uitvoering en handhaving van het milieubeleid (HL) 

Op welke wijze geven de gemeenten vorm aan hun milieubeleid. 

Begrotingsproces ISD 2015-2018 (niet voor 2019) 

Jeugdhulp 

Informatieveiligheid 

Economische agenda 

Huisvesting starters (L) 

Huisvesting arbeidsmigranten  

Circulaire economie (L) 
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Eenzaamheid (L) 

Mate waarin begrotingscyclus voldoet aan informatiebehoefte raad i.v.m. controlerende en 

kaderstellende taak  

 

Starterswoningen  

In 2019 gaat de rekenkamercommissie Hillegom en Lisse de effectiviteit van het beleid rond 

starterswoningen onderzoeken. Dit onderwerp staat al geruime tijd op de groslijst en is 

door fractievoorzitters aangedragen. De centrale vraag voor dit onderzoek luidt: in hoeverre 

zijn de doelstellingen uit de Woonvisies van gemeente Hillegom en gemeente Lisse sinds 

2015 vertaald in concrete acties en in hoeverre heeft dat geleid tot kansen op de 

woningmarkt voor starters? De rekenkamercommissie besteedt dit onderzoek uit en start in 

maart 2019 met het offertetraject. Nadat een startbijeenkomst met het onderzoeksbureau, 
de gemeentesecretarissen en de ambtelijk aanspreekpunten voor dit onderzoek heeft 

plaatsgevonden, stuurt de rekenkamercommissie de startnotitie ter kennisname aan de 

raden en colleges van burgemeester en wethouders.  

 

Duurzaamheid/circulaire economie 

Op 27 oktober 2016 heeft de raad van Lisse ingestemd met de volgende vier ambities: 

energieneutraal in 2040, energiezuinig maatschappelijk vastgoed, lagere CO2-emissies en in 

2040 een circulaire economie. Tevens stelde de raad het Maatregelenpakket Duurzaamheid 

vast. Tijdens het gesprek met de fractievoorzitters van Lisse kwam de vraag naar voren hoe 

het staat met de voortgang van deze ambities en of voldoende (ambtelijke) capaciteit 

beschikbaar is om deze ambities werkelijkheid te laten worden. De rekenkamercommissie 

heeft het voornemen om in 2019 voor de gemeente Lisse een onderzoek naar deze materie 

te starten. Aan de hand van de resultaten van een vooronderzoek zal de precieze 

vraagstelling voor dit onderzoek worden bepaald. 

 

Plan van aanpak evaluatie rekenkamercommissie 

In 2018 heeft de rekenkamercommissie haar functioneren geëvalueerd. Deze evaluatie is 

begeleid door Petra Habets Advies en Ontwikkeling. In 2019 stelt de rekenkamercommissie 

aan de hand van haar rapportage een plan van aanpak op. Dit plan zal ter kennisname aan de 

raden worden toegezonden.  

 

Doe mee-onderzoek 2019 NVRR 

In de eerste helft van 2019 organiseert de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 

Rekenkamercommissies (NVRR) samen met het College voor de Rechten van de Mens een 

‘doe mee-onderzoek’ naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor personen 

met een beperking. Het doel van dit onderzoek is om op een laagdrempelige manier de 

situatie in de gemeenten in kaart te brengen en te vergelijken met andere gemeenten. Het 

College voor de Rechten van de mens gebruikt de samengevoegde bevindingen voor zijn rol 

als landelijk toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. 

De rekenkamercommissie heeft besloten aan dit kleinschalige onderzoek mee te doen. Het 

onderzoek vergt beperkte inzet van de ambtelijk secretaris. Er zijn verder geen kosten aan 

verbonden.  

 

En verder 

Aanpassen diverse documenten/logo/website 

De nieuwe rekenkamercommissie dient diverse documenten vast te stellen zoals een 

onderzoeksprotocol, een reglement van orde, een gedragscode en een privacyverklaring. 

Deze documenten worden gepubliceerd op de website van de rekenkamercommissie. 
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Ook krijgt de rekenkamercommissie een ander logo en wordt de website aangepast aan de 

nieuwe situatie. 

 

Werven extern lid 

Mevrouw Van der Veer heeft in 2018 te kennen gegeven haar oorspronkelijke termijn van 

vier jaar te willen volmaken. Dit betekent dat zij met ingang van 1 juli 2019 de 

rekenkamercommissie zal verlaten. De leden van de rekenkamercommissie zullen actief 

participeren bij de werving van een nieuw extern lid.   

 

Wet versterking decentrale rekenkamers 

Ook in 2019 volgt de rekenkamercommissie de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet 

versterking decentrale rekenkamers. Mocht het in 2019 tot besluitvorming komen dan zal de 

rekenkamercommissie zijn visie op de implicaties hiervan met de raden delen. 

 

Afstemming onderzoeken 

In artikel 213a van de Gemeentewet is vastgelegd dat het college de rekenkamercommissie 

tijdig op de hoogte brengt van onderzoeken die hij instelt. Daarnaast dient het college de 

rekenkamercommissie een afschrift te zenden van het verslag van de resultaten van de 

onderzoeken. De rekenkamercommissie zal in 2019 contact leggen met betrokkenen om 

een en ander af te stemmen. Ook informeert de rekenkamercommissie actief bij de 

ambtelijke organisatie HLTsamen naar onderzoeken die vanuit deze organisatie worden 

gestart. 

 

Afstemming Accountantscontrole 

In de controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet is opgenomen dat de 

rekenkamercommissie betrokken wordt bij de afstemming met betrekking tot de 

accountantscontrole. De rekenkamercommissie zal in 2019 als agendalid betrokken zijn bij 
de auditcommissie van Hillegom. De rekenkamercommissie neemt in 2019 contact op met 

de griffier van Lisse om op dit terrein af te stemmen. 

 

Intern evalueren van afgeronde onderzoeken   

Het verloop van het onderzoeksproces van de in 2019 te starten onderzoeken zal na 

afronding door de rekenkamercommissie intern worden geëvalueerd.  

 

Contacten met de raden, fractievoorzitters, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen  

Ook in 2019 vinden gesprekken met de burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen 

plaats. In het vierde kwartaal van 2019 gaat de rekenkamercommissie in gesprek met de 

fractievoorzitters.  

Raadsleden kunnen, buiten de gesprekken met de fractievoorzitters om, suggesties 

aandragen over te onderzoeken onderwerpen. De rekenkamercommissie neemt deze 

vervolgens in overweging. Ook is het de intentie van de rekenkamercommissie om bij 

onderzoeken na te gaan welke mogelijkheden er zijn om raadsleden bij een onderzoek te 

betrekken, bijvoorbeeld door middel van raadsbijeenkomsten of door het uitzetten van 

vragenlijsten. 

 

Contacten met andere rekenkamers(commissie)s  

De rekenkamercommissie neemt in 2019 deel aan de regiobijeenkomsten van de 

rekenkamers en rekenkamercommissies van de regio Holland Rijnland. Ook woont zij de 

ledenvergaderingen en congressen van de NVRR bij.  
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Samenwerking met andere rekenkamer(commissie)s 

Het is de intentie van de rekenkamercommissie om daar waar mogelijk in samenwerking met 

andere rekenkamercommissies te opereren.  

 

Budget 2019   

De raad van Hillegom stelt met ingang van 1 januari 2019 een budget beschikbaar van  

€ 0,89,- per inwoner. De raad van Lisse stelt een budget beschikbaar van €1,25 per inwoner   

(op basis van CBS inwonertallen per 1.1.2018) conform de samenwerkingsovereenkomst.  

Het onderzoeksbudget voor 2018 komt daarmee op € 47 845,-. 

 

Begroting 2019 

   

 Bijdrage  

gemeenten HL 2019 

Begroting 

2019 

 € 47 845,-  

Vergoeding externe leden  € 12 000,- 

Onkosten/Reiskosten/representatie  €   1 000,- 

Externe oriëntatie1  

 

 €   2 000,- 

Hosting website RKC HL/ 

aanpassen logo/website 

 €      550,- 

Onderzoeken   € 32 295,- 

 € 47 845,-  € 47 845,- 

 

De kosten voor de ambtelijke ondersteuning vallen buiten dit onderzoeksbudget. Ter 

bekostiging van de ambtelijk secretaris draagt de gemeente Hillegom jaarlijks € 12.698,- bij 

en de gemeente Lisse € 23.890,-.  

 

Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie HL d.d. 26 maart 2019 

 

drs. P.A.M. van der Velde 

Voorzitter 

 

                                                 
1 Hieronder vallen o.a. kosten voor lidmaatschap NVRR en cursussen in het kader van 

deskundigheidsbevordering  
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