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I. De rekenkamercommissie Lisse
De rekenkamercommissie van de gemeente Lisse bestaat uit twee raadsleden en drie externe 
leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De taak van de 
rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur op 
drie onderdelen:
a. rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
b. doelmatigheid: zijn de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke inzet van 

middelen bereikt?
c. doeltreffendheid: zijn de beoogde doelen van het beleid ook daadwerkelijk behaald?

Hiertoe voert de rekenkamercommissie onderzoek uit. Het doel van deze onderzoeken is om 
inzicht te bieden in de prestaties van de gemeente als geheel, zodat de gemeente in de 
toekomst effectiever en efficiënter kan werken.

Samenstelling rekenkamercommissie per 31 december 2006
Voorzitter: de heer drs. P.A.M. van der Velde (extern, benoemd februari 2005)
De leden  : de heer dr. ir. R.L.W. Popma (extern, benoemd februari 2005)

de heer drs. W.F.A.Eiselin (extern, benoemd april 2005)
de heer B.A van Santen (raadslid)
de heer C.J. Ruigrok (raadslid)

Secretaris: de heer drs. A.J. Jaspers

De raadsleden worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad door de raad 
benoemd. Na de gemeenteraadsverkiezingen werden op 16 maart mevrouw M. Entrop-Rosier
en de heer B.A. van Santen de rekenkamercommissie benoemd. Tijdens de raadsvergadering 
op 29 juni stelde mevrouw Entrop-Rosier haar plaats ter beschikking en benoemde de raad de 
heer C.J. Ruigrok in de rekenkamercommissie. 

Vergaderingen van de rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie kwam in 2006 dertien keer bijeen. De vergaderingen vonden 
beurtelings plaats in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Bij elf van de dertien 
vergaderingen waren een of meerdere raadsleden uit Lisse present. 

Samenwerking met rekenkamercommissie Hillegom en Noordwijkerhout
Vanaf het begin van haar werkzaamheden heeft de rekenkamercommissie intensief 
samengewerkt met de rekenkamercommissie van Hillegom. Vanaf maart 2006 is ook de 
rekenkamercommissie van Noordwijkerhout bij deze samenwerking betrokken. De externe 
leden van de drie commissies zijn dezelfden. De samenwerking komt verder o.a. tot uiting in 
het gezamenlijk vergaderen en het gezamenlijk aanbesteden van onderzoek. Tot nu toe 
hebben de drie samenwerkende rekenkamercommissies gekozen voor dezelfde 
onderzoeksonderwerpen. Dit biedt als voordeel de mogelijkheid om de uitkomsten van de 
onderzoeken te vergelijken en zo van elkaar te leren. De rapportage vindt  wel voor iedere 
gemeente afzonderlijk plaats. 

Evaluatie 
In 2006 vond een evaluatie plaats van de samenstelling, het functioneren van de 
rekenkamercommissie en van de vergoedingsregeling. Op grond van de resultaten heeft de 
rekenkamercommissie de raad het volgende geadviseerd:
1. Te streven naar één gemeenschappelijke rekenkamercommissie voor de drie gemeenten 

Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout met één budget, één secretaris en één 
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vergoedingregeling.
2. De samenstelling van de rekenkamercommissie met zowel raadsleden als externe leden 

niet te wijzigen.
3. De vergoedingsregeling voor externe leden aan te passen zodat deze meer recht doet aan 

de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de leden en beter aansluit bij wat bij andere 
gemeenten gebruikelijk is.

In de raadsvergadering van 29 juni 2006 besloot de raad conform het advies.
De griffie van Hillegom kreeg opdracht de mogelijkheid om te onderzoeken of het mogelijk
is om tot één gemeenschappelijke rekenkamercommissie voor de gemeenten Hillegom, Lisse
en Noordwijkerhout te komen en met een voorstel naar de raad te komen. Naar verwachting 
wordt binnenkort een raadsvoorstel aangeboden. 
De raad besloot de presentiegelden voor de externe leden om te zetten in een vaste 
maandelijkse vergoeding van € 140,- voor de voorzitter en van € 130,- voor de leden. Het 
beschikbare budget werd daarvoor met ingang van 2007 met €  2.500,- verhoogd.

II. Onderzoeken
Na het aanloopjaar 2005, waarin de rekenkamercommissie haar eerste onderzoek startte en 
volop aandacht besteedde aan het opstellen van documenten omtrent haar functioneren, is de 
rekenkamercommissie in 2006 voluit aan de slag gegaan met onderzoek.

Afronding lopend onderzoek
Het in 2005 gestarte onderzoek naar de inhuur van externe adviseurs en arbeidskrachten 
door de gemeente Lisse in 2004 werd in de eerste maanden van 2006 afgerond. 
Het onderzoeksrapport is besproken in de raadscommissie Maatschappij en Financiën van 15
februari 2006 en in de raad van 23 februari. De raad besloot de conclusies en aanbevelingen 
uit het onderzoeksrapport over te nemen en het college van burgemeester en wethouders op te 
dragen hieraan uitvoering te geven.

De rekenkamercommissie heeft haar werkwijze bij dit onderzoek geëvalueerd. Bij volgende 
onderzoeken zal gebruik gemaakt worden van de uit deze evaluatie voortgekomen punten van 
verbetering.

Start nieuw onderzoek
 Digitale dienstverlening aan de burgers

In juli 2006 werd een onderzoek naar digitale dienstverlening gestart. Het onderzoek werd 
gegund aan onderzoeksbureau Jacques Necker. Van de vijf uitgebrachte offertes kwam dit 
bureau met het gunstigste aanbod. In februari 2007 werd het onderzoek afgerond. Het rapport 
is inmiddels aan de raad aangeboden. 

 Het gebruik van fractieondersteuning
In september 2006 is een onderzoek naar de doeltreffendheid en rechtmatigheid van het 
gebruik van het budget voor fractieondersteuning van start gegaan. Dit onderzoek voert de 
rekenkamercommissie in eigen beheer uit.

 Werking van de Wet Werk en Bijstand
Het onderzoek naar sturing en verantwoording in de Wet Werk en Bijstand is in november 
2006 van start gegaan. Dit onderzoek, waarvoor drie offertes werden ontvangen, wordt 
uitgevoerd door SGBO. 
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Voorbereiding nieuw onderzoek
Een onderzoek naar de legesheffing werd voorbereid. Dit onderzoek is in maart 2007 van 
start gegaan.

III. Overige activiteiten
Afstemmingsoverleg accountantscontrole 
In de controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet is opgenomen dat de 
rekenkamercommissie betrokken wordt bij de afstemming met betrekking tot de 
accountantscontrole. Voor de accountantscontrole van de raad van Lisse zal de 
rekenkamercommissie uitgenodigd worden. De heer Popma is contactpersoon.  

Afstemming college-onderzoeken ex artikel 213a
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. 

Communicatie
De raad en het college worden conform het protocol van de rekenkamercommissie 
geïnformeerd. In juli 2006 is het onderzoeksplan 2006/2007 aan de raad gezonden.

Bij de start van een onderzoek brengt de rekenkamercommissie de onderzoeksopzet ter kennis 
van de raad. Er vindt een startbijeenkomst plaats met de gemeentesecretarissen, de 
onderzoekers en leden van de rekenkamercommissie. In deze bijeenkomst wordt de gang van 
zaken m.b.t. een onderzoek uiteengezet. Ook geeft de rekenkamercommissie een persbericht 
uit, waarin zij kort aangeeft wat het onderzoek behelst.
Bij het verschijnen van een rapport wordt een persbericht uitgegeven.

Informatie over de rekenkamercommissie staat op de website van de gemeente Hillegom 
www.lisse.nl onder bestuurlijke informatie, commissiestukken, cie Rekenkamer. Hier zijn alle 
relevante documenten en persberichten te vinden.

De voorzitter heeft op 20 november 2006 deelgenomen aan een regiobijeenkomst van 
Rekenkamercommissies Holland Rijnland.

Deskundigheidsbevordering
Een aantal leden van de commissie bezocht het congres “De Dag van de Lokale Rekenkamer” 
op zaterdag 7 oktober 2006.  

IV. Financiën 
Het beschikbare budget in 2006 was € 22.000,- en € 13.914,- (overgeboekt van 2005). 
Hiervan werd € 15.152,- uitgegeven.

Presentiegelden €   4.148,-
Onderzoeken € 11.004,-

De kosten voor het onderzoek naar de werking van de Wet Werk en Bijstand drukken op het 
budget voor 2007.  
De ambtelijke ondersteuning van 4 uur per week komt niet ten laste van het budget van de 
rekenkamercommissie maar van het budget voor de griffie. 
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Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie Hillegom d.d. 20 maart  2007.

drs. A.J. Jaspers drs. P.A.M. van der Velde
secretaris voorzitter


