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I. De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 

 

Na een periode van intensieve samenwerking zijn de rekenkamercommissies van Hillegom, 

Lisse en Noordwijkerhout met ingang van 1 juli 2007 samengegaan in de 

rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (HLN). De standplaats van de 

rekenkamercommissie is Lisse.  

 

De rekenkamercommissie HLN toetst het door de gemeentebesturen gevoerde beleid en 

beheer op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarvoor doet zij onderzoek. 

Het doel van de onderzoeken is om inzicht te bieden in de prestaties van de gemeenten als 

geheel, zodat zij in de toekomst effectiever en efficiënter kunnen werken. Leren voor de 

toekomst staat dus voorop.  

De rekenkamercommissie verricht haar werkzaamheden volgens het door haar vastgestelde 

onderzoeksprotocol. 

 

Samenstelling rekenkamercommissie  

Vanaf 1 juli 2007 bestaat de commissie uit een externe voorzitter, twee externe leden en drie 

raadsleden. Elk van de drie gemeenteraden benoemd een raadslid uit zijn midden. Elk raadslid 

heeft een plaatsvervanger. De raadsleden worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur 

van de raad door de raad benoemd. De externe leden worden voor vier jaar door de raden 

benoemd. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.  

 

Tot 1 juli 2007 werden de drie afzonderlijke rekenkamercommissies gevormd door de 

hieronder genoemde externe leden en de raadsleden en plaatsvervangende raadsleden 

afkomstig uit een gemeente. De rekenkamercommissie Lisse werd tot 1 juli ondersteund door 

de heer J. Jaspers. De rekenkamercommissies Hillegom en Noordwijkerhout door mevrouw 

T.C. van Wijck-Stolk. 

 

De samenstelling per 31 december 2007 is als volgt: 

Voorzitter: de heer drs. P.A.M. van der Velde (extern, benoemd juli 2007) 

De leden  : de heer dr. ir. R.L.W. Popma (extern, benoemd juli 2007) 

  de heer drs. W.F.A.Eiselin (extern, benoemd juli 2007) 

  de heer J. Möhle (raadslid Hillegom)  

  de heer B. van Santen (raadslid Lisse) 

  de heer J.Q. de Jong (raadslid Noordwijkerhout) 

 

Plaatsvervanger:  

  de heer W.J. van Aken (raadslid Hillegom) 

  de heer C. Ruigrok (raadslid Lisse) 

  de heer V.T.H.B.M. Smit (raadslid Noordwijkerhout) 

 

Ambtelijk secretaris: mevrouw drs. T.C. van Wijck-Stolk 

Plaatsvervanger       :  de heer drs. J. Jaspers  

 

Vergaderingen van de rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie kwam in 2007 dertien keer bijeen. De vergaderingen vonden 

beurtelings plaats in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De raadsleden vanuit Lisse en 

Hillegom woonden vrijwel elke vergadering bij. Vanuit Noordwijkerhout was twee keer een 

raadslid aanwezig. 
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II. Onderzoeken 

 

In 2006 gestart onderzoek 

 

 Digitale dienstverlening aan de burgers 

Het in 2006 gestarte onderzoek naar de digitale dienstverlening aan de burgers in Hillegom, 

Lisse en Noordwijkerhout werd in februari 2007 afgerond. Het onderzoek werd onder 

verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoeksbureau 

Jacques Necker. Voor elk van de drie gemeenten werd een afzonderlijk rapport opgesteld. 

 

Behandeling rapporten 

Noordwijkerhout Commissie BAM 1 maart Raad 8 maart (hamerstuk) 

Hillegom Commissie M&B 26 maart 

Commissie M&B 23 april 

Raad 10 mei (bespreekstuk) 

Lisse Commissie M&F 14 februari Raad 19 april (hamerstuk) 

 

De drie gemeenteraden besloten de aanbevelingen en conclusies over te nemen en de colleges 

opdracht te geven daaraan uitvoering te geven. 

 

Naar aanleiding van de evaluatie van dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie besloten 

in het vervolg een conceptraadsvoorstel aan te leveren bij de griffies. 

 

 

 Het gebruik van fractieondersteuning  
In september 2006 werd een onderzoek naar de doeltreffendheid en rechtmatigheid van het 

gebruik van het budget voor fractieondersteuning bij de drie gemeenten gestart. Dit 

onderzoek, waarvan de resultaten in juni jl. aan de raden werd aangeboden is door de 

rekenkamercommissie in eigen beheer uitgevoerd. Voor elk van de drie gemeenten werd een 

afzonderlijk rapport opgesteld. 

 

Behandeling rapporten 

Hillegom Commissie M&B  

3 september 

Raad 13 september 

(bespreekstuk) 

Lisse Commissie M&F 

12 september behandeld aan 

de hand van advies griffier 

 

Noordwijkerhout Commissie BAM 

13 september 

Raad 27 september 

(hamerstuk) 

 

De raden van Hillegom en Noordwijkerhout hebben de aanbevelingen en conclusies 

overgenomen. In Lisse is het advies opgesteld door de griffier overgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 Sturing en verantwoording in de Wet Werk en Bijstand 
Het onderzoek naar sturing en verantwoording in de Wet Werk en Bijstand ging in november 

2006 van start. Onderzoeksbureau SGBO voerde het onderzoek uit. 

Omdat de resultaten bij alle drie de gemeenten gelijkluidend waren heeft de 

rekenkamercommissie de resultaten van dit onderzoek in een gemeenschappelijk rapport 

gepresenteerd. De rekenkamercommissie stelde de door de ISD ter beschikking gestelde 

benchmarkgegevens los van het rapport aan de raden ter beschikking. Ditzelfde gold voor de 

handreiking “Greep op werk, inkomen en zorg, een wegwijzer voor gemeenteraadsleden en 

uitvoering” opgesteld door SGBO en Stimulanz werd. Het rapport is in juli aan de raden 

aangeboden.  

   

Behandeling rapporten 

Hillegom  Commissie M&B  

3 september 

Raad  .. 

Noordwijkerhout Commissie SAM  

11 september 

Raad .. 

Lisse Commissie M&F 

4 december 

Raad .. 

 

In Lisse is het rapport aan de orde geweest aan de hand van een door het college opgesteld 

memo. Het college besluit daarin om de raad in het 1
e
 kwartaal van 2008 voorstellen te doen 

over sturing en verantwoording in de Wet Werk en Bijstand.   

In Hillegom en Noordwijkerhout is het rapport behandeld aan de hand van het door de 

rekenkamercommissie opgestelde raadsvoorstel. Besluitvorming in de raden heeft tot op 

heden niet plaatsgevonden. De rekenkamercommissie heeft zich inmiddels schriftelijk tot 

beide raden gericht met de vraag hoe het is gesteld met  de voortgang van de besluitvorming.  

 

In 2007 gestart onderzoek 

 

 Doelmatigheid en doeltreffendheid leges 

In maart 2007 startte de rekenkamercommissie haar onderzoek naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de gemeentelijke leges. Het onderzoek werd uitgevoerd door 

onderzoekers van Price Waterhouse & Coopers. Eind september zijn drie afzonderlijke 

rapporten aan de raden aangeboden. 

 

Hillegom Commissie M&B  

22 oktober 

Raad 8 november  

(Hamerstuk) 

Noordwijkerhout Commissie BAM 

29 november 

Raad 

 

Lisse Commissie M&F  4 

december 

Raad 13 december 

(Hamerstuk) 

In Lisse is het rapport niet als afzonderlijk agendapunt in de commissie behandeld, maar als 

onderdeel van de bespreking van “ Vaststelling aanpassing belastingverordeningen 2008”. 

De gemeenteraden van Hillegom en Noordwijkerhout besloten de aanbevelingen uit het 

onderzoeksrapport over te nemen en het college opdracht te geven hieraan uitvoering te 

geven. In Lisse werden de aanbevelingen door het college verwerkt in de eerder genoemde 

belastingverordening. 
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III. Overige activiteiten 

 

Natraject onderzoek Externe inhuur 

In 2005 deden de rekenkamercommissie van Hillegom en Lisse onderzoek naar de inhuur van 

externe adviseurs en arbeidskrachten. Conform het onderzoeksprotocol volgt de 

rekenkamercommissie wat er met de aanbevelingen bij de rapporten gebeurt en rapporteert zij 

hierover aan de raden. In april 2006 heeft de rekenkamercommissie de beide colleges 

gevraagd naar de stand van zaken inzake de uitvoering van de aanbevelingen. De reacties van 

de colleges zijn door de rekenkamercommissie ter kennisneming naar de raden gestuurd.   

Een drietal punten uit de reactie van het college van Hillegom vormde voor de 

rekenkamercommissie aanleiding om hierop eind 2007 terug te komen. De rapportage vanuit 

Hillegom is inmiddels door de rekenkamercommissie ontvangen.  

 

Onderzoeksprotocol en huishoudelijk reglement 

Naar aanleiding van het samengaan heeft de rekenkamercommissie haar onderzoeksprotocol 

en huishoudelijk reglement geëvalueerd. Begin 2008 zullen beide documenten aan de 

gemeensecretarissen en gemeenteraadsfracties worden voorgelegd voor suggesties, waarna de 

rekenkamercommissie ze definitief zal vaststellen. 

 

Deelname afstemmingsoverleggen  

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.   

 

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. Met alle drie de gemeenten heeft in 2007 afstemmingsoverleg 

plaatsgevonden. Binnen de rekenkamercommissie de volgende taakverdeling afgesproken: 

De heer Eiselin is contactpersoon voor Hillegom, de heer Popma voor Lisse en de heer Van 

der Velde voor Noordwijkerhout.    

 

Interne evaluatie onderzoek Digitale dienstverlening 

In juni heeft de rekenkamercommissie het onderzoek naar de digitale dienstverlening 

geëvalueerd. Bij volgende onderzoeken zal gebruik gemaakt worden van de uit deze evaluatie 

voortgekomen punten van verbetering zoals.  

 

Startnotities onderzoeken gestandaardiseerd 

De rekenkamercommissie heeft met gebruikmaking van haar ervaring van de afgelopen jaren 

de vorm waarin zij haar onderzoeksopzet presenteert gestandaardiseerd. 

 

Contact met gemeenteraden 

De raden is begin 2007 schriftelijk gevraagd om onderbouwde suggesties voor nieuw 

onderzoek door de rekenkamercommissie. De reactie hierop was beperkt. Daarom heeft de  

rekenkamercommissie eind 2007 besloten om het contact met de drie raden te gaan 

intensiveren. Het ligt in de bedoeling om twee keer per jaar een bijeenkomst met de 

fractievoorzitters te hebben.  
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Contacten met andere rekenkamer(s)commissies 

Op 18 juni en 12 november heeft de rekenkamercommissie deelgenomen aan Regio-

bijeenkomsten van de Rekenkamercommissies van Holland Rijnland. 

 

Externe communicatie 

De rekenkamercommissie verstuurt persberichten met de aankondiging van een onderzoek en 

wanneer een rapport aan de raden wordt aangeboden.  

In haar jaarplan 2006/2007 gaf de rekenkamercommissie aan dat zij er naar streefde haar 

onderzoeksrapporten breed te verspreiden. De onderzoeksrapporten worden daartoe geplaatst 

op de websites van de NVRR en De Lokale Rekenkamer. Daarnaast werd een artikel 

geschreven over het onderzoek naar fractieondersteuning. Dit werd geplaatst in het 

novembernummer van Raadsledennieuws.   

 

Deskundigheidsbevordering 

Op 30 maart werd het door de Rekenkamercommissie Zwijndrecht in samenwerking met De 

Lokale Rekenkamer georganiseerde regionaal vrijdagmiddagje, speciaal bedoeld voor de 

rekenkamerleden en ambtelijk secretarissen uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland 

en Zeeland bijgewoond. Het thema van de bijeenkomst was “Creatief met Burgers”. 

 

Op 12 mei bezochten een tweetal leden van de rekenkamercommissie het jaarcongres van de 

NVRR.  

 

 

IV. Financiën  

Het beschikbare budget voor de rekenkamercommissie in 2007 was € 59.500,- 

 

Hiervan werd € 52 164,-  uitgegeven. 

 

Vergoeding externe leden € 14 500,- 

Abonnementen/ 

Lidmaatschappen  €      565,- 

Deskundigheidsbevordering  €         75,- 

Onderzoeken   €  37 024,- 

 

De ambtelijke ondersteuning van 10 uur per week valt buiten het budget van de 

rekenkamercommissie. De drie gemeenten dragen hierin naar rato van het aantal inwoners bij.  

 

Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie HLN d.d. 24 januari 2008. 

 

 

drs. P.A.M. van der Velde 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 


