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REKENKAMERCOMMISSIE
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Aan de gemeenteraad van Noordwijkerhout
Postbus 13

2210 AA Noordwijkerhout

21 september 20 15
datum
onderwerp Rekenkamerbrief voortgang uitvoering raadsbesluiten n.a.v. rekenkamerrapporten

Geachte raad,

De rekenkamercommissie vraagt door middel van deze Rekenkamerbrief uw aandacht voor het
volgende.
Na het verschijnen van een rapport legt de rekenkamercommissie uw raad het besluit voor om
I. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie naar aanleiding van het rapport (naam van het
rapport) over te nemen;
2. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven zorg te dragen voor de
uitvoering van de aanbevelingen en
3. Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om jaarlijks in de jaarrekening, te
starten vanaf de jaarrekening (jaar x), de raad te informeren over de voortgang van de
uitvoering van de aanbevelingen.
Sinds een aantal jaar is het (deel)besluit onder punt 3 opgenomen. Dit om u in de gelegenheid te
stellen kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen en desgewenst bij te
sturen. In zijn Actieplan Lokale Rekenkamers vraagt ook minister Plasterk aandacht voor de
doorvertaling van de aanbevelingen uit de rekenkamerrapporten in het beleid van een gemeente.
Hij geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat ondanks het feit dat aanbevelingen door de raad worden
deze te weinig worden doorvertaald.
onderschreven
-

-

De rekenkamercommissie heeft de jaarrekeningen over de jaren 2012 tot en met 2014 doorgenomen.
Wij constateren dat de rekenkamercommissie incidenteel in de jaarrekeningen genoemd wordt. Er
vindt echter geen systematische voortgangsrapportage van de uitvoering van de aanbevelingen plaats.
Dit brengt de rekenkamercommissie tot de conclusie dat uw raadsbesluiten op dit punt niet worden
uitgevoerd.
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Gezien het belang van het volgen van de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen vragen wij
u om uw college te verzoeken gevolg te geven aan de door uw raad genomen besluiten.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om met uw college in overleg te treden over een alternatief
voor deze wijze van rapporteren.
Zo rapporteert het college van Lisse bijvoorbeeld één keer per twee jaar in een afzonderlijk
document aan de raad en de rekenkamercommissie over de voortgang van de uitvoering van de
door de raad overgenomen aanbevelingen.
-

-

De rekenkamercommissie is graag bereid deze brief nader toe te lichten en is benieuwd naar uw
reactie.
Met vriendelijke groet,

drs. P.A.M. van der Velde
voorzitter rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout
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