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2018 jaar van veranderingen 

In 2018 gaat er het nodige veranderen voor de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout. Door de bestuurlijke fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout verlaat 

Noordwijkerhout met ingang van 1 januari 2019 de rekenkamercommissie.  

Noordwijkerhout heeft inmiddels de samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie 

Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout met ingang van die datum opgezegd. De raad van de 

Noordwijk besluit begin 2019 hoe de rekenkamerfunctie in de nieuwe gemeente er uit gaat 

zien. Op 21 maart vinden in Hillegom en Lisse gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 

Noordwijkerhout gebeurt dit – vanwege de herindeling - in november 2018. Dit betekent 

dat de beide raden in nieuwe samenstelling vanuit hun midden ‘nieuwe’ (plaatsvervangende) 

rekenkamercommissieleden benoemen.   

 

Naast deze lokale ontwikkelingen krijgt de rekenkamercommissie in 2018 te maken met de 

implementatie van de nieuwe Europese privacywetgeving. Op 25 mei 2018 treedt de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit heeft gevolgen voor de 

manier waarop de rekenkamercommissie (bijzondere) persoonsgegevens kan verwerken. 

Verder werkt de minister van BZK aan een wetsvoorstel dat als doel heeft de positie van 

lokale rekenkamers verder te versterken. Dit wil zij doen door het verplicht stellen van de 

onafhankelijke rekenkamer in alle gemeenten, zoals al eerder door haar voorganger is 

aangekondigd. Een onafhankelijke rekenkamer betekent wat de minister betreft dat 

raadsleden geen lid meer kunnen zijn van een rekenkamerfunctie. 

 

Bovenstaande brengt de rekenkamercommissie tot de volgende acties: 

- De rekenkamercommissie presenteert zich na de verkiezingen aan de nieuw 

samengestelde raden van Hillegom en Lisse.  

- Voor de nieuwe (raads)leden van de rekenkamercommissie wordt een 

introductieprogramma voorbereid. 

- Alle raadsleden ontvangen na de verkiezingen informatie over de taak en werkwijze 
van de rekenkamercommissie.   

- De rekenkamercommissie past haar onderzoeksprotocol aan aan de nieuwe 

privacywetgeving. 

 

Nieuwe onderzoeken in 2018 

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. 

 

Jeugdhulp 

Al langere tijd staat een onderzoek naar de jeugdhulp op de groslijst. In 2017 is de 

rekenkamercommissie een vooronderzoek gestart ter voorbereiding van een onderzoek 

naar jeugdhulp in 2018. Eind 2017 bleek dat Holland Rijnland zelf de 

dienstverleningsovereenkomst regionale jeugdhulp Holland Rijnland gaat evalueren. De 



3 

 

rekenkamercommissie heeft daarop besloten de uitkomsten van deze evaluatie af te wachten 

en op grond daarvan te besluiten of een onderzoek door de rekenkamercommissie zinvol is.  

 

Participatiewet 

Inmiddels heeft de rekenkamercommissie besloten om in 2018 (een onderdeel van) de 

participatiewet te onderzoeken. Ook dit onderwerp staat op de groslijst. Aan de hand van 

de resultaten van een vooronderzoek zal de rekenkamercommissie het te onderzoeken 

onderdeel nader specificeren. 

 

Groslijst 2018 

Op de groslijst voor 2018 staan de volgende onderwerpen: 

 

Beleidsveld sport en accommodatiebeleid 

Verkeersveiligheid 

Vergelijking van de grondslagen waarop meerjarenbegrotingen van de drie gemeenten HLN 

zijn gebaseerd (H) 

Invoering participatiewet/drie decentralisaties (H,L) 

Overeenkomsten gemeenten met private partijen 

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

Op welke wijze geven de gemeenten vorm aan hun milieubeleid. 

Begrotingsproces ISD 2015-2018 (niet voor 2019) 

Jeugdhulp 

Informatieveiligheid 

Economische agenda 

 

Afronden lopende onderzoeken 

In 2018 rondt de rekenkamercommissie de onderzoeken naar het mantelzorgbeleid en 

burgerparticipatie af. 

 

Mantelzorgbeleid 

In april 2017 is de rekenkamercommissie een onderzoek naar het mantelzorgbeleid bij de 

drie gemeenten gestart. Het rapport is op 2 januari 2018 voor een bestuurlijke reactie aan 

de colleges van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout aangeboden. Tegelijkertijd hebben de 

raden de rapportage – alvast ter informatie - ontvangen. De rekenkamercommissie verwacht 

het eindrapport in februari aan de raden te kunnen aanbieden. 

 

Onderzoek burgerparticipatie ‘Help een burger!’ 

Eveneens in april 2017 startte de rekenkamercommissie een onderzoek naar de stand van de 

burgerparticipatie in de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Tegelijkertijd 

hebben de raden de rapportage – alvast ter informatie - ontvangen. De 

rekenkamercommissie verwacht het eindrapport in februari aan de raden te kunnen 

aanbieden. 

 

Interne evaluatie rekenkamercommissie/verdere professionalisering 

De rekenkamercommissie gaat in 2018 haar functioneren intern evalueren met behulp van 

het op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies 

(NVRR) ontwikkelde Rekenkamerkompas en de handreiking voor (zelf)evaluaties van lokale 

rekenkamers van de NVRR. Dit in het kader van de verdere professionalisering van de 

rekenkamercommissie.  
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Nazorgtrajecten afgeronde onderzoeken 

In 2018 zal de rekenkamercommissie monitoren hoe de colleges de raden informeren over 

de voortgang van de uitvoering van de naar aanleiding van rekenkamerrapporten genomen 

raadsbesluiten. 

 

Afstemming  

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. De rekenkamercommissie zal in 2018 contact leggen met betrokkenen om 

een en ander af te stemmen.  

 

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 2018 als agendalid betrokken zijn bij 

de auditcommissie van Hillegom. De rekenkamercommissie neemt in 2018 contact op met 

de griffiers van Lisse en Noordwijkerhout om op dit terrein af te stemmen. 

 

Intern evalueren van afgeronde onderzoeken   

Het verloop van het onderzoek naar mantelzorgbeleid en burgerparticipatie wordt in 2018 

door de rekenkamercommissie intern geëvalueerd.  

 

Contacten met de raden, fractievoorzitters, burgemeesters, griffiers en 

gemeentesecretarissen  

In het eerste kwartaal van 2018 vinden jaarlijkse gesprekken met de burgemeesters, griffiers 
en gemeentesecretarissen plaats. In het tweede kwartaal van 2018 gaat de 

rekenkamercommissie in gesprek met de fractievoorzitters.  

 

Contacten met andere rekenkamers(commissie)s  

De rekenkamercommissie neemt in 2018 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.  

 

Budget 2018   

De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout stellen alle drie een budget beschikbaar 

van € 0,89,- per inwoner (op basis van CBS inwonertallen per 1.1.2017) conform de 

samenwerkingsovereenkomst. Het onderzoeksbudget voor 2018 komt daarmee op             

€ 53 712,- .   

 

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

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

inwoners.  
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 Begroting 2018 

   

 Bijdrage  
gemeenten HLN 2018 

Begroting 
2018 

 € 53 712,-  

Vergoeding externe leden  € 12 000,- 

Onkosten/Reiskosten/representatie  €   1 000,- 

Externe oriëntatie1  

 

 €   1 500,- 

Evaluatie-interne oriëntatie   €    3 000,- 

website RKC HLN  €      200,- 

Onderzoeken   € 36 012,- 

 € 53 712,-  € 53 712,- 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie HLN d.d. 31 januari 2018 

 

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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