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Jaarverslag 2011   Rekenkamercommissie Heemstede 
 
 
Samenstelling 
De rekenkamercommissie was het jaar 2011 compleet. Eind 2011 beëindigde Ida Sabelis 
haar lidmaatschap wegens drukke werkzaamheden. De raad heeft, in haar vergadering van 
15 december 2011,  Joke Ruitenberg aangewezen als haar opvolgster. Door verdrietige 
zowel als blijde persoonlijke omstandigheden kon de commissie niet altijd voltallig 
vergaderen. Om redenen van continuïteit heeft de raad de termijn van de voorzitter Peter 
van Wingerden verlengd, nadat de verordening op dit punt was aangepast. De commissie 
bestond uit twee externe leden, de voorzitter Peter van Wingerden, secretaris Doke 
Pelleboer en 3 interne leden, Ida Sabelis, Harry van Zon en Annelies van der Have. 
 
Frequentie 
De rekenkamercommissie heeft in 2011 9 maal vergaderd. Dat is bovengemiddeld (normaal 
is nl. 6 à 7 keer per jaar). Dit hield vooral verband met de intensieve begeleiding van het 
onderzoek conflictbeheersing in de gemeente Heemstede. De resultaten van het onderzoek 
werden in december 2011 aan het college voor commentaar toegezonden. De 
rekenkamercommissie biedt de uitkomsten van het onderzoek en de correspondentie naar 
aanleiding daarvan in februari 2012 aan de raad aan. 
 
Verantwoording en transparantie 
De verslagen van de vergadering van de rekenkamercommissie Heemstede alsmede de 
relevante vergaderstukken zijn op te vragen bij de griffie.  
 
Belangrijkste (onderzoek-)onderwerpen in 2011 
In 2011 is aan een vijftal onderwerpen het meeste denkwerk, discussie en  besluitvorming 
gewijd. De onderwerpen zijn de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Centra voor Jeugd en 
Gezin (CJG) , legesheffingen, samenwerking met de rekenkamer(commissie)s in deze regio 
en het onderzoek naar conflictbeheersing. We lichten ze hieronder toe. 
 
VRK 
De raad heeft op 27 januari 2011 in een motie, gevraagd aan de rekenkamercommissie om 
samen met andere rekenkamer(commissie)s onderzoek te doen naar de VRK. Deze vraag is 
uitgebreid en grondig besproken met de 9 rekenkamer(commissie)s in de regio, wier 
gemeenten participeren in de VRK.  De RC heeft de raad over het besluit vooralsnog geen 
onderzoek in te stellen geïnformeerd in een brief d.d. 19 september 2011. 
 
CJG 
De Algemene Rekenkamer verzocht de rekenkamercommissie(s) in den lande om mee te 
werken aan een gezamenlijk onderzoek naar het functioneren van CJG’s. De 
rekenkamercommissie heeft na ampele overwegingen besloten om niet aan het 
gezamenlijke onderzoek mee te doen, met als belangrijkste argumenten dat de CJG 
Heemstede pas onlang van start was gegaan en omdat er weinig invloed op de 
onderzoeksaanpak mogelijk was.  
 
Legesheffingen 
De RC heeft een oriëntatie uitgevoerd naar het beleid van de gemeente op het terrein van de 
legesheffing. Het was ons in de begroting 2011 opgevallen dat een aantal legesheffingen 
niet 100% kostendekkend is. Een nevenconstatering was dat als legesheffingen op 100% 
kostendekkend zouden staan dit ongeveer 7 ton meer aan inkomsten/opbrengsten zou 
generen, wat ongeveer overeenkomt met het te bezuinigen bedrag in 2011 en 2012. Op 
basis van de oriëntatie is er een verkennend gesprek gevoerd met het hoofd van de 
financiële afdeling, de heer R. Lubberts. 
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De Rekenkamercommissie vindt dat de gemeente voldoende actief is op dit terrein en dat 
verdere actie en aandacht van de rekenkamercommissie op dit moment niet nodig is.  
 
Samenwerking rekenkamer(commissies) in de regio 
Als spin-off van het mogelijke gezamenlijke onderzoek naar de VRK, hebben de 
rekenkamercommissies in deze regio op initiatief van de rekenkamercommissie Heemstede 
besloten om periodiek informatie uit te wisselen over hun activiteiten en ervaringen uit te 
wisselen om zo van elkaar te leren. Tevens om te bezien of er samenwerking mogelijk is in 
het doen van onderzoeken. Er is in 2011 twee keer vergaderd met de gezamenlijke 
rekenkamer(commissie)s. In dit verband is besloten tot de oprichting van een kring van 
Kennemerlandse rekenkamer(commissie)s van de Nederlandse Vereniging van 
Rekenkamers. 
 
Conflictbeheersing gemeente Heemstede 
De rekenkamercommissie heeft eind 2010 besloten onderzoek te doen naar de 
conflictbeheersing van de gemeente Heemstede. Het betreft hier de behandeling van 
klachten en bezwaren, inclusief WOZ-bezwaren. Het onderzoek is uitgevoerd in het eerste 
en tweede kwartaal 2011 door het bureau I&O research uit Hoorn. In deze periode vond ook 
het ambtelijk hoor en wederhoor plaats. Het onderzoek is binnen budget uitgevoerd. De 
rekenkamercommissie heeft na grondige bestudering en analyse een uitgebreide 
samenvatting gemaakt van de bevindingen, de conclusies en haar aanbevelingen 
geformuleerd. In november 2011 is het onderzoeksrapport voor commentaar aangeboden 
aan het college. 
De rekenkamercommissie heeft haar belangrijkste aanbevelingen mondeling aan het college 
toegelicht. Het commentaar  van het college op het onderzoeksrapport en  de bestuurlijke 
conclusies van de rekenkamercommissie worden in februari 2012 aan de raad aangeboden.   
 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie, de 
heer J.H. Pelleboer, e-mail: rekenkamer@heemstede.nl 
 
 
 
 


