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JAARPLAN 2017  

REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT 

 

 

I. Missie rekenkamercommissie  

De rekenkamercommissie wil met haar onderzoeken een constructieve bijdrage leveren aan 

de kwaliteit van het bestuur van de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. In het 

bijzonder doordat rekenkameronderzoek de controlerende en kaderstellende rol van de 

gemeenteraden versterkt. Daarnaast wil de rekenkamercommissie aan de burgers van 

Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout zichtbaar maken op welke manier de doelstellingen van 

de gemeenten ook daadwerkelijk worden bereikt. 

 

II. Groslijst rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie oriënteert zich voortdurend op mogelijke 

onderzoeksonderwerpen. 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 drie 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, Lisse en Noordwijkerhout 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 2017 

-   Beleidsveld sport en accommodatiebeleid 

-  Verkeersveiligheid  
- Ontsluiting Bollenstreek 

-   Kaderstellende rol van de raad  

-  Staat van de beleidsinformatie (regio) 

- Handhaving ten aanzien van vergunningen inzake opstallen en opslag van gifstoffen (N)  

- Door gemeenten betaalde loonheffingen  

- Vergelijking van de grondslagen waarop de meerjarenbegrotingen van de drie 

gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout zijn gebaseerd (H)  

- Langjarig verloop van de reserves en voorzieningen van de gemeente Hillegom (H) 

- Invoering Participatiewet/drie decentralisaties 

- Parkeerbeleid (N) 

- Overeenkomsten gemeenten met private partijen 

- Effectiviteit van het beleid, uitvoering en handhaving van het milieubeleid (HLN) 

- Burgerparticipatie (H) 

- Evaluatie rol raden bij voortgang 36 Valentijns afspraken (N) 

- Actuele onderwerpen 

 

De onderwerpen in deze lijst staan in een willekeurige volgorde. Opgenomen zijn onder 

andere onderwerpen, die vanuit de gemeentes zijn aangedragen. Met een H,L of N wordt 

aangegeven uit welke gemeente dit onderwerp afkomstig is. Daarnaast heeft de 

rekenkamercommissie in de groslijst onderwerpen opgenomen, die als mogelijk gezamenlijk 

te onderzoeken onderwerpen naar voren zijn gekomen tijdens inventarisatierondes van de 

rekenkamer(commissie)s van de regio Holland Rijnland.   
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III. Onderzoeksprogramma 2017    

 

Afronding lopend onderzoek 

 

Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten 

In september 2016 is de rekenkamercommissie gestart met een verkennend onderzoek naar 

arbeidsmigranten in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Met dit onderzoek wil de 

rekenkamercommissie de volgende vraag beantwoorden: “Wat doen de gemeenten op dit 

moment om arbeidsmigranten te registreren, te huisvesten, te ondersteunen, te laten 

integreren en om probleemsituaties te voorkomen en/of op te lossen?”  Het onderzoek 

wordt onder verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie uitgevoerd door 

kennisinstituut Platform 31. Het eindrapport wordt in het tweede kwartaal van 2017 

verwacht.  

 

In 2017 te starten onderzoeken 

 

Beleid mantelzorgondersteuning 

De rekenkamercommissie besloot al geruime tijd geleden om in 2017 een onderdeel van het 

Sociaal Domein te onderzoeken. Tijdens de gesprekken, die de rekenkamercommissie eind 

2015 met de fractievoorzitters van de drie gemeenteraden had, bleek er veel draagvlak te 

bestaan voor een onderzoek naar het beleid ten aanzien van mantelzorgondersteuning.  De 

hoofdvraag in dit onderzoek is : ‘Doen de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 

voldoende aan mantelzorgondersteuning?’ De rekenkamercommissie start in het eerste 

kwartaal van 2017 met dit onderzoek. 

 

Burgerparticipatie  

De rekenkamercommissie start in 2017 ook een onderzoek naar burgerparticipatie bij de 
gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate van burgerparticipatie in de drie  

gemeenten, de wijze waarop burgerparticipatie wordt georganiseerd en in de resultaten die 

dit heeft opgeleverd. Tevens dient het onderzoek informatie op te leveren over de 

tevredenheid van burgers over hun mogelijkheden in gemeentelijk beleid te participeren. 

Dit onderzoek wordt in het tweede kwartaal van 2017 gestart.  

 

IV.  En verder in 2017 … 

    

Nazorgtrajecten afgeronde onderzoeken 

De rekenkamercommissie start in 2017 nazorgtrajecten voor de rapporten: 

- Weerstandsvermogen in Hillegom en Lisse; 

- Subsidies in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout; 

- Uniformiteit in Maatwerk, uitbesteding gemeentelijke diensten aan afval – en 

groenbedrijf De Meerlanden;   

 

Deelname aan afstemmingsoverleggen  

Afstemmingsoverleg 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 
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onderzoeken. De rekenkamercommissie zal in 2017 contact leggen met de afdelingshoofden 

financiën om een en ander kort te sluiten.  

 

Afstemmingsoverleg 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 2017 als agendalid betrokken zijn bij 

de auditcommissie van Hillegom. De rekenkamercommissie neemt in 2017 contact op met 

de griffiers van Lisse en Noordwijkerhout om bij de afstemming met betrekking tot de 

accountantscontrole te worden betrokken. 

 

Intern evalueren van afgeronde onderzoeken   

Het verloop van het onderzoek naar arbeidsmigranten wordt in 2017 door de 

rekenkamercommissie intern geëvalueerd.  

 

Contacten met de raden, fractievoorzitters, burgemeesters, griffiers en 

gemeentesecretarissen  

In het eerste kwartaal van 2017 vindt het periodiek overleg plaats met de fractievoorzitters. 

De rekenkamercommissie voert in het derde kwartaal van 2017 gesprekken met de 

burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen van de drie gemeenten.  

 

Contacten met andere rekenkamers(commissie)s  

De rekenkamercommissie neemt in 2017 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.  

 

Samenwerking met andere rekenkamer(commissie)s 

Het is de intentie van de rekenkamercommissie om daar waar mogelijk in samenwerking met 
andere rekenkamercommissies te opereren.  

 

V.  Financiën   

 

Onderzoeksbudget 2017 

Met ingang van 1 januari 2016 stellen de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout alle 

drie een budget beschikbaar van € 0,89,- per inwoner (op basis van CBS inwonertallen per 

1.1.2016) conform de samenwerkingsovereenkomst.   

 

De kosten voor de ambtelijke ondersteuning van 10 uur per week vallen buiten dit 

onderzoeksbudget. De drie gemeenten dragen in deze kosten naar rato van het aantal 

inwoners bij.  
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 Begroting 2017 

   

 Bijdrage  
Gemeenten/inkomsten 

2017 

Begroting 
2017 

 € 53 253,-  

Vergoeding externe leden  € 11 500,- 

Onkosten/Reiskosten/representatie  €   1 000,- 

Externe oriëntatie1  

 

 €   1 500,- 

   

website RKC HLN  €      200,- 

Onderzoeken   € 39 053,- 

 € 53 253,-  € 53 253,- 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie HLN d.d. 22 februari 2017 

 
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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Bijlage 

 

Wijzigingen in de groslijst  

 

Nieuwe onderwerpen op de groslijst 

Naar aanleiding van de in november en december 2015 gevoerde gesprekken met de 

fractievoorzitters zijn de volgende onderwerpen toegevoegd aan de groslijst: 

- Effectiviteit van het beleid, uitvoering en handhaving van het milieubeleid (HLN) 

- Burgerparticipatie (H) 

- Evaluatie rol van de raden ten aanzien van voortgang 36 Valentijnsafspraken (N) 

 


