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1. Inleiding
Het jaar 2011 was voor de Rekenkamercommissie BEL een belangrijk jaar. Zo vond er
een evaluatie plaats naar de (effecten van) de Rekenkamercommissie en heeft de
commissie afscheid genomen van Bert Homan, het laatste lid van de Rekenkamer, die
vanaf de start van de Rekenkamer deel heeft uitgemaakt van de Rekenkamercommissie.
De Rekenkamercommissie heeft ook in 2011 een bijdrage kunnen leveren aan een grotere
transparantie van het gemeentelijk handelen en aan het versterken van de publieke
verantwoording. Hiervoor is in 2011 het onderzoek naar de beheersing van grote bouwprojecten uitgevoerd. Daarnaast zijn in 2011 de korte toetsen Riool- en Afvalstoffenheffing Blaricum en Leerlingenvervoer Eemnes uitgevoerd.
De onderzoeken naar kostentoerekening binnen de BEL-combinatie, de subsidieverstrekking van de drie BEL-gemeenten en de korte toets Meldpunt Openbare Ruimte Blaricum
zijn in 2011 gestart en zullen begin 2012 worden afgerond.
Ook in 2012 zal de Rekenkamercommissie BEL weer zijn uiterste best doen om met haar
onderzoeken zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gemeenteraadsleden en op die manier een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het openbaar
bestuur.

2. Samenstelling Rekenkamercommissie BEL
De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren geven gezamenlijk invulling aan de
Rekenkamercommissie. Iedere gemeente heeft haar eigen rekenkamerfunctie, maar elke
raad benoemt dezelfde personen. Zo ontstaat feitelijk één gezamenlijke rekenkamercommissie. Deze wordt organisatorisch ondergebracht in de Stichting Rekenkamercommissie BEL.
De Rekenkamercommissie BEL bestaat uit drie externe leden:
− De heer R. Mol (voorzitter);
− De heer M. Daamen (penningmeester);
− De heer B. Homan (tot 1 november 2011);
− Mevrouw P. Habets (beoogd vanaf 1 januari 2012).
Raadsleden uit de drie gemeenten maken geen deel uit van de commissie. Vanuit iedere
raad is wel één raadslid (te weten de waarnemend voorzitter) aangewezen die q.q. deel
uitmaakt van het bestuur van de Stichting Rekenkamer BEL. Het Bestuur bestaat uit de
volgende personen:
− Mevrouw C. Bölger-Schoenmakers (Blaricum);
− De heer J.C.J. Eek (Eemnes);
− De heer E.H.J. Wortel (Laren).
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3. Uitgevoerde onderzoeken in 2011
In 2011 heeft de Rekenkamercommissie gewerkt aan drie onderzoeken:
 Beheersing grote (bouw)projecten
 Kostentoerekening en overheadsystematiek BEL-combinatie
 Begrotingsvergelijking subsidies
Beheersing grote (bouw)projecten
In dit onderzoek zijn voor de drie gemeenten twee grote/middelgrote bouwprojecten uit
de afgelopen jaren onderzocht met als doel een oordeel te geven over de doeltreffendheid
en doelmatigheid van de opzet en werking van de beheersing van grote projecten binnen
de BEL-organisatie.
De BEL-combinatie heeft op het gebied van projectbeheersing een aantal eerste goede
stappen gezet. Echter zulke grote projecten brengen grote risico’s met zich mee, met
name voor kleine gemeenten, waardoor de beheersing van groot belang is. Uit het
onderzoek blijkt dan ook dat de BEL-combinatie extra inspanningen moet verrichten om
dit in goede banen te leiden.
De aanbevelingen die de Rekenkamercommissie heeft gedaan ter verbetering van de
beheersing zijn door alle drie de raden aangenomen.
Kostentoerekening en overheadsystematiek BEL-combinatie
Vanuit de raden is een aantal maal aangegeven dat de kostentoerekeningssystematiek,
die de BEL-combinatie gebruikt, onduidelijk is. Daarnaast is ook in het onderzoek
Beheersing grote bouwprojecten gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de
overheadsystematiek. Reden voor de Rekenkamercommissie om dit onderwerp verder te
onderzoeken. Het onderzoek is gestart in 2011 en nadert begin 2012 zijn voltooiing.
Begrotingsvergelijking subsidies
In dit onderzoek wordt bekeken hoe groot het aandeel van subsidies is binnen de diverse
beleidsvelden van de begrotingen van de drie gemeenten in verhouding tot andere
inkomsten en uitgaven. Daarnaast wordt bekeken of dit vergeleken kan worden met
andere gemeenten en wat de oorzaken zijn van eventuele afwijkingen. Dit onderzoek zou
in 2011 starten maar aangezien er onduidelijkheid was welke informatie reeds
beschikbaar is en om dubbel werk te voorkomen heeft de Rekenkamercommissie eind
2011 besloten om begin 2012 eerst een vooronderzoek te doen, voordat met het echte
onderzoek wordt begonnen. In de loop van 2012 zal hierover duidelijkheid ontstaan.
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4. Uitgevoerde Korte Toetsen in 2011
De Rekenkamercommissie heeft in de begroting ruimte voor drie korte toetsen per jaar.
Uitgangspunt daarbij is dat er één korte toets per gemeente wordt uitgevoerd. In 2011
zijn drie korte toetsen gereed gekomen. Hiervan had er één echter betrekking op 2010,
waardoor feitelijk twee korte toetsen zijn uitgevoerd. Deze zijn uitgevoerd voor Blaricum
en Eemnes. De gemeenteraadsleden van Laren hebben in 2011 geen gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om een korte toets aan te vragen.
De uitgevoerde korte toetsen zijn:
 Riool- en Afvalstoffenheffing Blaricum (2010)
 Leerlingenvervoer Eemnes
 Meldpunt Openbare Ruimte Blaricum
Riool- en Afvalstoffenheffing Blaricum
In deze korte toets werd onderzocht of de tarieven van de Riool- en Afvalstoffenheffing in
Blaricum op de juiste manier tot stand zijn gekomen. Uit het rapport blijkt dat dit het
geval is, echter dat de manier waarop dit in de stukken is opgenomen onduidelijk is.
Aanbevolen is dit vanaf volgende jaren duidelijker toe te lichten. Na een bewogen
raadsvergadering zijn de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie overgenomen.
Leerlingenvervoer Eemnes
De Rekenkamercommissie is gevraagd te onderzoeken of de verordening
leerlingenvervoer juist wordt toegepast. Uit de door de onderzoekers genomen steekproef
bleken geen onregelmatigheden anders dan dat de manier waarop de informatie
bijgehouden wordt te wensen overlaat. Ook de aanvraagprocedure is onduidelijk
waardoor onduidelijkheden kunnen ontstaan. Aanbevolen is dit te vereenvoudigen. De
aanbeveling is door de gemeenteraad overgenomen.
Meldpunt Openbare Ruimte Blaricum
Dit is de eerste korte toets waarin we de burgers naar hun mening hebben gevraagd.
Gevraagd is wat zij vinden van de afhandeling van meldingen door het meldpunt
openbare ruimte. De korte toets zal begin 2012 in Blaricum worden besproken.
Afgewezen korte toetsen
In 2011 zijn de volgende verzoeken voor een korte toets afgewezen:
 Buitendienstuitgaven Eemnes
 Woonzorgzone Eemnes
Beide onderzoeken zijn afgewezen, omdat voor Eemnes reeds een korte toets was
uitgevoerd en er op dat moment geen ruimte was voor een tweede korte toets. Als op dat
moment reeds duidelijk was geweest dat Laren geen korte toets zou aanvragen dan zou
één van beide toetsen wel zijn uitgevoerd.
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5. Evaluatie en Communicatie
Begin 2011 heeft er een externe evaluatie van de Rekenkamercommissie BEL
plaatsgevonden om een antwoord te krijgen op de vraag of de rekenkamerfunctie voldoet
en op welke punten verbetering nodig is. De uitkomsten waren over het algemeen
positief. Alleen het punt communicatie bleek minder positief beoordeeld te worden.
Naar aanleiding daarvan heeft de Rekenkamercommissie afgesproken met iedere raad
jaarlijks minimaal één bijeenkomst te houden waarbij over mogelijke onderzoeksonderwerpen kan worden gesproken. In Eemnes vindt deze plaats na een vergadering van
het Presidium. In Blaricum en Laren vindt dit overleg plaats bij de behandeling van het
jaarplan respectievelijk tijdens het Rondetafelgesprek en in de commissie M&F.
Ook werd de Rekenkamercommissie gevraagd om de rapporten, toetsen en andere
informatie zo kort mogelijk te houden. Bij de korte toets wordt al aan dit criterium
voldaan. Ook bij de andere documenten wordt er naar gestreefd hier zo veel mogelijk
gehoor aan te geven.
Als gevolg van de bezuinigingen heeft de Rekenkamercommissie er voor gekozen om eind
2011 de eigen website op te heffen. De informatie is vanaf dit moment beschikbaar op de
drie gemeentewebsites. Hierdoor is de informatie voor raadsleden en burgers hopelijk ook
beter te vinden.

6. Jaarrekening
De Rekenkamercommissie beschikt over een eigen budget dat de drie gemeenten
beschikbaar stellen. De budgetten bedroegen in 2011 nog € 22.000,- per gemeente.
(Met ingang van 2012 is dit bijgesteld tot € 20.000,-). De kosten zijn als volgt verdeeld.
Kosten
1

Onderzoeken

€ 17.442,53

2

Onderzoeken korte toets

€ 14.946,21

3

Honorering leden

€ 21.646,44

4
5
6
7

Diverse
Reservering gestarte onderzoeken uit 2011
Reservering onderzoek uit 2010
Bijdragen 3 gemeenten
Totaal

€ 1.533,79
€ 25.416,84

€ 80.985,81

Inkomsten

€ 14.985,81
€ 66.000
€ 80.985,81

Doordat een aantal onderzoeken doorlopen in 2012 is niet al het budget gebruikt. Dit
budget dient echter wel gereserveerd te worden voor deze onderzoeken.
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Bijlage: nevenfuncties leden Rekenkamercommissie BEL

Remco Mol (voorzitter)
 Hoofd Financiën bij het Amsterdam Museum te Amsterdam;
 Penningmeester Stichting Het Nederlandse Interieur (SHNI).
Mark Daamen (penningmeester)
 Senior auditing consultant bij ACS (Auditing Consulting Services) te Driebergen;
 Lid van de Rekenkamer Arnhem.
Petra Habets (lid)
 Directeur Petra Habets Advies & Ontwikkeling;
 Directeur Petra Habets Coaching & Advies;
 Voorzitter Rekenkamercommissie Zwijndrecht;
 Lid commissie kwaliteit Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies.
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