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Jaarverslag 2010 Rekenkamercommissie Heemstede 

 

De samenstelling van de rekenkamercommissie Heemstede (verder: 
de commissie) is het afgelopen jaar ingrijpend gewijzigd. 

De interne leden mevrouw N.M. Beekman en mevrouw M.H.C. van 

Ierschot - de Keulenaar kwamen na de gemeenteraadsverkiezingen 

niet terug. Zij werden opgevolgd door mevrouw A.P. van der Have 

en de heer H.J.M. van Zon, de laatste nadat mevrouw C.V. van der 

Hoff haar plaats binnen de commissie niet had ingenomen. De 

secretaris van de commissie, de heer H.D. van Roon, extern lid, 

trok zich per 1 mei 2010 terug. Een nieuwe secretaris werd 
gevonden in de persoon van de heer J.H. Pelleboer, die in de 

raadsvergadering van 27 mei 2010 werd benoemd voor een periode 

van 3 jaar. 

Mevrouw I.H.J. Sabelis (intern lid) en de heer P. van Wingerden 
(extern lid, voorzitter) bleven aan, waarmee de continuïteit van de 

commissie werd gewaarborgd. De onrust in verband met de vele 

wijzigingen in de samenstelling heeft echter mede tot gevolg gehad 

dat de commissie er in 2010 niet toe kwam opdracht te verlenen tot 

het uitvoeren van een nieuw onderzoek zoals in het voornemen lag. 
Wel oriënteerde de commissie zich het afgelopen jaar op een 

veelheid van onderwerpen, mede ingegeven door enkele fracties. 

 

Over het vooronderzoek op het gebied van verkeer en vervoer is de 

raad op 11 oktober jl. geïnformeerd. Kort samengevat kwamen de 

samenwerkende rekenkamer(commissie)s in de regio tot de 

conclusie dat er vooralsnog geen reden wasvoor een diepgaander 

onderzoek. In 2011 zullen wij de vinger aan de pols houden. Mocht 
er op dit terrein geen voortgang worden geboekt door de betrokken 

gemeentebesturen dan zullen de desbetreffende 

rekenkamer(commissie)s hun besluit heroverwegen. 

 

De commissie heeft het college onlangs gevraagd welke concrete 

voortgang is geboekt op het terrein van de Schoolhuisvesting en 

tevens welke maatregelen de komende tijd in dat verband verwacht 

mogen worden als vervolg op het onderzoeksrapport dat de 

commissie in 2009 heeft uitgebracht. 
 

Begin 2011 is de raad geïnformeerd over het onderzoek 

Conflictbeheersing, dat medio 2011 zal worden afgerond. 

 

De commissie kwam 7 maal bijeen. 

 



 2 

De ondersteuning die de commissie heeft ondervonden van de 

griffie was wederom van hoog niveau; de samenwerking met de 

gemeente was plezierig. 
 

De commissie houdt zich te allen tijde aanbevolen voor suggesties 

vanuit de raad om onderzoek in te stellen naar door de raad, 

fracties of individuele raadsleden aangedragen onderwerpen. 

 

 

Heemstede,  31 januari 2011 

Mr. P. van Wingerden 
Voorzitter 

 


