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JAARPLAN 2008 REKENKAMERCOMMISSIE HLN
I. Onderzoeken 2008
De rekenkamercommissie is van plan om in de 2008 voor de gemeenten Hillegom, Lisse en
Noordwijkerhout de volgende onderzoeken uit te voeren:
SPEELRUIMTEBELEID
De rekenkamercommissie wil zich een oordeel vormen over de staat van de
speelruimtevoorzieningen. Dit wil zij doen door eigen waarnemingen. Het onderzoek zal
plaatsvinden in de vorm van een quick scan. Deze methodiek moet er toe bijdragen dat de
rekenkamercommissie wat meer grip op het onderwerp krijgt en een beeld krijgt over de
soliditeit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Het onderzoek is niet bedoeld
als een evaluatie van het gehele speelruimtebeleid. Het resultaat van deze aanpak kan zijn dat
er weinig feiten naar boven komen die verdieping rechtvaardigen. In dat geval wordt dit
thema terzijde gelegd. Indien er wel afwijkingen of bijzonderheden worden geconstateerd zijn
er twee vervolgsporen mogelijk nl. een verkorte rapportage om een klein probleem aan te
vatten of het ontwikkelen van een verdiepend onderzoek.
De rekenkamercommissie voert dit onderzoek in eigen beheer uit.
Op 17 januari jl. heeft een startbijeenkomst met de gemeentesecretarissen plaatsgevonden. De
raden zijn inmiddels geïnformeerd over de onderzoeksopzet.
De eigenlijke quick scan zal in mei plaatsvinden. Hierbij zullen ook burgers uit de drie
gemeenten worden betrokken.
METHODIEK ONDERHOUDSPLANNEN GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN
De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek inzicht verkrijgen in de vraag of het
onderhoud van de gemeentelijke eigendommen doelmatig en doeltreffend plaatsvindt.
Het onderzoek zal zich richten op het rioolbeheer, wegbeheer en groenbeheer.
In het najaar van 2007 is de rekenkamercommissie in het kader van een vooronderzoek naar
deze materie door middel van presentaties door de gemeenten geïnformeerd over de wijze
waarop wordt gewerkt.
De rekenkamercommissie besteedt dit onderzoek uit. De rekenkamercommissie verwacht
voor de zomervakantie te kunnen rapporteren.
VERTRAGING INVESTERINGEN/GROTE PROJECTEN
Het doel van een onderzoek naar de vertraging van investeringen/grote projecten is het
verkrijgen van inzicht in de oorzaak van vertraging en daardoor te leren voor de toekomst.
De rekenkamercommissie heeft vooralsnog de volgende projecten geselecteerd:
- Hillegom:
H. Dunantplein-Zuid en Fietspad Hillegom-Bennebroek
- Lisse:
CNB en Raadhuisplein
- Noordwijkerhout: Centrumplan en BAVO-terrein
De rekenkamercommissie besteedt dit onderzoek uit. Naar verwachting zal de rapportage eind
2008 plaatsvinden.
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II. Totstandkoming keuze onderzoeken 2008
De rekenkamercommissie oriënteert zich voortdurend op mogelijke onderzoeksonderwerpen.
Zij laat zich bij de keuze van onderwerpen niet alleen leiden door verzoeken van derden, maar
houdt ook zelf bij wat er speelt binnen de gemeenten. Hiervoor maakt de
rekenkamercommissie gebruik van officiële stukken zoals raads- en commissiestukken en
stukken van het college. Verder gebruikt de commissie andere bronnen zoals locale kranten,
vakbladen en oriënteert zij zich op het werk van andere rekenkamer-(commissies).
In 2007 heeft de rekenkamercommissie ook de gemeenteraden actief benaderd met de vraag
om suggesties voor onderzoeksonderwerpen.
Dit alles resulteerde in de volgende groslijst:
1. Strategisch grondbeleid
2. Beheersbaarheid kosten automatisering
3 Uitvoeringsaspecten Wet Werk en Bijstand
4. Organisatievernieuwing Lisse (L)
5. Programmabegroting
6.Bestuurskosten/declaraties college
7.Bezoldiging hoge ambtenaren
8.Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening door de Maregroep (L)
9.Uitvoeringsaspecten Wet Maatschappelijke Ondersteuning
10. Afschrijvingsmethodiek in het algemeen (L)
Aan de hand van de criteria belang, twijfel, risico en belang voor de burger is de
rekenkamercommissie tot de keuze van de in hoofdstuk I genoemde drie onderzoeken voor
2008 gekomen. Voor een toelichting op de criteria en de verdere werkwijze van de
rekenkamercommissie wordt hier verwezen naar het onderzoeksprotocol.
III. Verder is de rekenkamercommissie in 2008 van plan om
Natrajecten onderzoeken afgerond in 2007 op te starten
De rekenkamercommissie zal in 2008 volgen hoe invulling wordt gegeven aan toezeggingen
van het college en/of besluiten van de gemeenteraad naar aanleiding van de in 2007
uitgebrachte rapporten.
De evaluatie onderzoeksprotocol en huishoudelijk reglement af te ronden
In 2007 is de rekenkamercommissie naar aanleiding van de totstandkoming van de
gemeenschappelijke rekenkamercommissie gestart met de evaluatie van haar
onderzoeksprotocol en huishoudelijk reglement. Zij betrekt hierbij ook de fractievoorzitters
en gemeentesecretarissen. Naar verwachting zullen deze documenten begin 2008 door de
rekenkamercommissie worden vastgesteld en ter kennisneming aan de raden worden
toegezonden.
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Aan afstemmingsoverleggen deel te nemen
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 voert periodiek overleg met de drie gemeenten om de
onderzoeksprogramma’s op elkaar af te stemmen.
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. De rekenkamercommissie verwacht ook in 2008 hieraan deel te nemen.
Afgeronde onderzoeken intern te evalueren
Het verloop van de onderzoeken naar “Verantwoording en Sturing in de WWB”, “Het gebruik
van Fractieondersteuning” en “Doelmatigheid en Doeltreffendheid van leges” zullen begin
2008 door de rekenkamercommissie worden geëvalueerd.
Contacten met de gemeenteraden te intensiveren
De rekenkamercommissie is van plan om jaarlijks een overleg te hebben met de
fractievoorzitters van de drie gemeenteraden.
Contacten te onderhouden met andere rekenkamers(commissies)
De rekenkamercommissie zal in 2008 daar waar mogelijk deelnemen aan de Regiobijeenkomsten van de rekenkamers en rekenkamercommissies Holland-Rijnland, alsmede aan
de congressen van de NVRR en De lokale Rekenkamer.
Te onderzoeken of een eigen website haalbaar is
De informatie over de rekenkamercommissie HLN en haar rapporten staat verspreid over de
drie gemeentelijke websites en is daardoor niet altijd even gemakkelijk toegankelijk. In 2008
zal worden nagegaan of daar verbetering in kan worden gebracht en of een eigen website
haalbaar is.
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