REKENKAMERCOMMISSIE
HILLEGOM
JAARVERSLAG
2005

Inleiding
In de op 7 maart 2002 in werking getreden Gemeentewet is bepaald dat gemeenten voor 1
januari 2006 een rekenkamer of een rekenkamercommissie dienen in te stellen. Dit ter
ondersteuning van de controlerende taak van de raad. Een belangrijk verschil tussen een
rekenkamer en een rekenkamercommissie is dat in een rekenkamer geen raadsleden kunnen
worden benoemd. De raad van Hillegom sprak zich in zijn vergadering van 13 mei 2004 uit
voor deelname van raadsleden en stemde op 9 september 2004 in met de Verordening
Rekenkamercommissie Hillegom.
In de raadsvergaderingen van februari, maart en april 2005 werden vervolgens de leden van
de rekenkamercommissie Hillegom benoemd. De raadsleden zijn benoemd voor de
zittingsduur van de raad, de externe leden voor een periode van vier jaar. De commissie wordt
ondersteund door een ambtelijk secretaris, die deel uitmaakt van de raadsgriffie.
Samenstelling
Voorzitter:
de heer drs. P.A.M. van der Velde (extern, benoemd februari 2005)
De leden :
de heer dr. ir. R.L.W. Popma (extern, benoemd februari 2005)
de heer drs. W.F.A.Eiselin (extern, benoemd april 2005)
de heer J. Möhle RA (raadslid)
de heer W.J. van Aken (raadslid)
Secretaris:
mevrouw drs. T.C. van Wijck-Stolk
Taak Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie heeft conform art. 9 van de Verordening Rekenkamercommissie
Hillegom tot taak de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door
het gemeentebestuur gevoerde bestuur te toetsen. Hiertoe voert de rekenkamercommissie
onderzoek uit.
Werkzaamheden
In maart 2005 is de Rekenkamercommissie met haar werkzaamheden begonnen. Allereerst
heeft zij enige tijd genomen om een aantal documenten omtrent haar functioneren op te
stellen. Het reglement van orde werd in april vastgesteld. In augustus gevolgd door het
onderzoeksplan 2005 en het onderzoeksprotocol. Deze documenten zijn ter kennisname
toegezonden aan de raad.
Vervolgens is de commissie tot de keuze van een onderzoeksonderwerp gekomen. Uit een
lijst van twaalf onderwerpen is met behulp van de criteria belang, twijfel, risico en belang
voor de burger gekozen voor het onderzoeken van de inhuur van externe adviseurs en
arbeidskrachten door de gemeeente Hillegom in 2004. In augustus 2005 stelde de
commissie de onderzoeksopzet vast. Besloten werd het onderzoek uit te besteden. De
commissie nodigde een viertal bureaus uit om aan de hand van de onderzoeksopzet offerte te
doen.
De commissie koos uiteindelijk voor Bestuur & Managment Consultants (BMC) uit Leusden.
Dit bureau kwam met de scherpste prijs. Bovendien sprak de onderzoeksaanpak en de
kwaliteit van de onderzoekers de rekenkamercommissie aan.
In oktober ging het feitelijke onderzoek van start. De rekenkamercommissie begeleidde het
onderzoek. In december besprak zij het concept-onderzoeksrapport en stelde de
aanbevelingen op. Op 17 januari 2006 is het rapport aangeboden aan het college van B&W
voor hoor en wederhoor. 26 januari ontving de commissie de reactie van het college.
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Vervolgens is het rapport aan de raad aangeboden. Op 20 februari is het in de commissie
Maatschappij en Bestuur besproken en op 15 maart in de raadsvergadering.
De commissie oriënteert zich voordurend op mogelijke onderzoeksonderwerpen. “Nieuwe
onderzoeken” is een vast onderdeel van de agenda. Van alle tot nu toe voorgestelde
onderzoeksonderwerpen is een bescheiden portefeuille opgebouwd.
Samenwerking met Rekenkamercommissie Lisse
Vanaf de aanvang van haar werkzaamheden heeft de Rekenkamercommissie Hillegom nauw
samengewerkt met de Rekenkamercommissie Lisse. De externe leden van deze commissie
zijn dezelfden als de externe leden van Hillegom. De samenwerking komt o.a. tot uiting in het
gezamenlijk vergaderen van beide rekenkamercommissies. De rekenkamercommissie kwam
in 2005 elf keer bijeen. Negen keer was er sprake van een gezamenlijke vergadering. In beide
gemeenten werd daarnaast voor eenzelfde onderzoeksonderwerp gekozen. Dit biedt als
voordeel de mogelijkheid om de uitkomsten van beide onderzoeken met elkaar te vergelijken
en van elkaar te leren. Het onderzoek werd gezamenlijk aanbesteed. De externe leden van de
Rekenkamercommissie zijn inmiddels ook benoemd in de Rekenkamercommissie van
Noordwijkerhout. De verwachting is dat in 2006 ook met deze Rekenkamercommissie zal
worden samengewerkt.
Externe communicatie
Bij de aanvang van haar werkzaamheden in maart 2005 gaf de rekenkamercommissie een
persbericht uit en organiseerde zij een persconferentie.
Ook bij de start van het onderzoek naar inhuur van externe adviseurs werd een persbericht
verzonden.
Informatie over de rekenkamercommissie staat op de website van de gemeente Hillegom
www.hillegom.nl onder bestuur & organisatie, de gemeenteraad. Hier zijn alle relevante
documenten en persberichten te vinden.
Deskundigheidsbevordering
Een aantal leden van de commissie volgde in 2005 de tweedaagse cursus
Rekenkameronderzoek bij De Lokale Rekenkamer. Ook bezochten zij het congres “De Dag
van de Lokale Rekenkamer” op zaterdag 1 oktober 2005.
Financiën
Het beschikbare budget voor 2005 bedroeg € 20.000,- Hiervan is € 1288,80 besteed aan
presentiegelden. Aan onkosten/reiskostenvergoeding/abonnement Hillegommer werd € 452,uitgegeven. De kosten voor deskundigheidsbevordering bedroegen € 1200,-. Voor onderzoek
€ 11 425,De ambtelijke ondersteuning van 4 uur per week komt niet ten laste van het budget van de
rekenkamercommissie maar ten laste van het budget voor de griffie.

Vastgesteld in de vergadering van de Rekenkamercommissie Hillegom d.d. 14 maart 2006.
drs. T.C. van Wijck-Stolk
secretaris

drs. P.A.M. van der Velde
voorzitter
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