
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 
 
“De raad kan een rekenkamer instellen”. Zo luidt artikel 81a, lid 1,  van de 
Gemeentewet. De gemeenteraad van Bergen besloot in zijn vergadering van 30 
oktober 2007 tot de instelling van de Rekenkamercommissie Bergen (Rkc).  
 
De Rkc bestaat thans uit de volgende leden: 
A.A.J. Meester te Woubrugge 
Drs. G.J. Braas te Hoorn 
R. M.C. Strijker te Midden-Beemster 
 
De heren Braas en Meester werden voor een periode van 6 jaar benoemd bij 
raadsbesluit van 22 april 2008. 
De heer Strijker werd bij raadsbesluit van 10 maart 2011 benoemd tot april 2014. 
 
In verband met het verstrijken van de 1e benoemingstermijn doet de vraag zich voor 
in hoeverre de huidige leden van de Rkc bereid zijn eventueel een nieuwe 
benoemingstermijn te aanvaarden dan wel in hoeverre de Rkc in zijn huidige vorm en 
omvang voortgezet moet of kan worden. 
 
Missie 
 
De Rkc heeft in haar vergadering van 8 augustus 2008 een reglement van orde, een 
gedragscode en een onderzoeksprotocol vastgesteld. Deze documenten zijn aan de 
gemeenteraad, de commissie van onderzoek, het college van burgemeester en 
wethouders, de directie en het managementteam ter kennis gebracht.  
 
Als missie heeft de Rkc uitgesproken, dat zij 
“een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid 
en rechtmatigheid van het beleid, het beheer en de organisatie van de gemeente 
Bergen alsmede van de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen 
waarin de gemeente buiten de eigen organisatie een bestuurlijk en een financieel 
belang heeft.” 
 
Uitgevoerde onderzoeken 
 
De Rkc heeft (in haar jaarverslag 2008) de ambitie uitgesproken om tijdens haar 
zittingsperiode (2008-2014) circa 6 omvangrijke onderzoeken (met een langere 
doorlooptijd) en circa 6 beknopte onderzoeken (met een korte doorlooptijd) te willen 
verrichten.  
De Rkc heeft tot nog toe (1 juli 2013) over de navolgende onderwerpen 
gerapporteerd: 
 
2008: Programmabegroting 
2009: Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
2010: Wet maatschappelijke ondersteuning  
2011: Subsidiebeleid 



2012: Werking en Effectiviteit Projectmatig Werken en Invoering Centrum voor Jeugd 
en Gezin 
 
In 2013 is een onderzoek gestart naar de effectiviteit en de efficiency van het 
gevoerde vastgoedbeleid. Op de rol staat voorts nog een onderzoek naar de 
Huisvuilcentrale Alkmaar in samenwerking met de rekenkamers van een aantal bij de 
HVC betrokken gemeenten. Dit onderzoek kan ook gezien worden als een testcase 
voor de effectiviteit van (inter- of boven-)regionale samenwerking tussen de 
rekenkamer(commissies). 
 
Nieuwe onderzoeken 
 
De Rkc hanteert een groslijst van onderwerpen die onderzoekwaardig zijn. Deze 
groslijst ziet er als volgt uit:  
 

• Verbonden Partijen 
• Museaal Centrum 
• Het nieuwe gemeentehuis 
• Armoedebeleid 
• Onderwijshuisvesting (w.o. nieuwe Bergense School) 
• Uitvoering raadsbesluiten 
• Coalitieprogramma 
• Juridische kwaliteitszorg 
• Transitie jeugdzorg 
• Toeristisch beleid 

 
Budget 
 
Vanaf de start van haar werkzaamheden beschikte de Rkc over een jaarbudget van 
€ 48.000,-. Met ingang van 2012 is dit budget verlaagd naar € 28.000,-. Blijkens haar 
jaarverslagen heeft de Rkc tot de volgende bedragen beslag gelegd op deze 
budgetten:  

2008: € 19.305 
2009: € 30.593 
2010: € 18.141 
2011: € 58.009 
2012: € 18.123 

 
Uit het bovenstaande blijkt, dat de door de gemeenteraad aan de Rkc toegekende 
financiële ruimte op één verklaarbaar incident na (ruim) voldoende is geweest om de 
door de Rkc verrichtte werkzaamheden te bekostigen. 
 
Stand van zaken 
 
a. Modellen  
 
Sinds in de Gemeentewet de instelling van de rekenkamer(functies) is ingevoerd 
hebben gemeenten een keuze gemaakt uit de verschillende modellen. Uit de 
RekenkamerMonitor 20121 blijkt dat de meeste gemeenten (48%) gekozen hebben 
voor het gemengde model. Bij dit model worden de rekenkamers gevormd door 
zowel interne leden als externe leden. Het gemengde model wordt op de voet 

1 Aan de RekenkamerMonitor 2012 hebben 88 rekenkamers en 620 individuele raadsleden  
deelgenomen. 

                                                        



gevolgd door de rekenkamers die enkel uit externe leden bestaan (45%). De Rkc 
Bergen behoort tot deze categorie. Het directeursmodel en het model met alleen 
interne leden vormen een minderheid (van respectievelijk 4% en 3%).  
 
b. Budgetten 
 
Volgens de RekenkamerMonitor 2012 is het budget2 van 35% van de rekenkamers in 
2012 verlaagd. Voor 60% van de rekenkamers is het budget gelijk gebleven en voor 
5% is het verhoogd.  Budgetverlagingen hebben bij 71% van de desbetreffende 
rekenkamers ertoe geleid dat minder (groot) onderzoek werd uitgevoerd en dat 
minder onderzoek werd uitbesteed.  
 
c. Samenwerking. 
 
Bijna een derde van de rekenkamers heeft in 2012 samengewerkt met één of meer 
rekenkamers van andere gemeenten. Op grond van de daarmee opgedane 
ervaringen worden als voordelen van samenwerking genoemd: het delen van kennis 
en ervaring, alsmede de mogelijkheid tot vergelijking tussen gemeenten. Ook ligt de 
meerwaarde van gecombineerd onderzoek in het besparen van kosten. Nadelen zijn 
er ook 3 : samenwerking stelt hoge eisen aan de onderlinge afstemming, de 
doorlooptijd wordt vaak langer en een gezamenlijk onderzoek levert vaak vragen op 
ten opzichte van inhoudelijke afbakening, herkenbaarheid en toepasbaarheid van het 
onderzoek voor de eigen gemeente.  
 
Vooruitblik 
 
Uit de RekenkamerMonitor 2012 blijkt dat rekenkamerleden en raadsleden een 
toenemend belang zien in het werk van de rekenkamer en dat raadsleden in de 
toekomst meer ondersteuning van de rekenkamer zullen eisen.  
Als belangrijkste verandering in de komende 5 jaar wordt onder andere 
“samenwerking” gezien. Hiermee wordt met name gedoeld op meer regionale 
samenwerking tussen rekenkamers of een samenvoeging van rekenkamers.   
 
 
 
 
 
 
 

2 Vuistregel is € 1,- per inwoner 
3 Blijkt uit evaluatieonderzoeken van Necker van Naem 

                                                        


