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Geachte Raad, 

Bijgaand zend ik u het jaarverslag van de Rekenkamercommissie Bergen over 2014 toe. 
Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud hiervan. 

Indien het jaarverslag nog aanleiding geeft voor vragen of opmerkingen dan is de 
rekenkamercommissie van harte bereid om een nadere mondelinge toelichting te verstrekken. 

i 
Nemens de rekenkamercommissie, 

J 

A.A.J. Meester 
voorzitter 
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Voorwoord 

In het jaarverslag over 2013 merkte ik nog op dat de benoemingstermijn van de 
leden van de Rekenkamercommissie Bergen in maart 2014 zou aflopen en dat 
daarom het jaarverslag 2013 het laatste zou zijn dat door de rekenkamercommissie 
in die samenstelling wordt uitgebracht. Zoals u in het thans voor u liggende 
jaarverslag kunt lezen was de zittingstermijn van de leden van de reken
kamercommissie door de gemeenteraad verlengd en is de rekenkamercommissie in 
2014 in ongewijzigde samenstelling doorgegaan met haar werkzaamheden. 

Wij hebben in 2014 nieuw onderzoek gedaan en in dit jaarverslag wordt daarover 
verantwoording afgelegd. Gebruikelijk is dat het jaarverslag vergezeld gaat van het 
jaarplan. Dat is nu niet het geval, omdat in januari 2015 het bericht kwam dat aan de 
gemeenteraad wordt voorgesteld om de Rekenkamercommissie Bergen op te heffen, 
vooruitlopende op de ook door ons bepleite vorming van een regionale 
rekenkamercommissie. Twee leden, te weten de heren Braas en Strijker, zijn 
beschikbaar om deel uit te maken van deze regionale rekenkamercommissie. 

Onze voorgenomen onderzoeken naar de uitvoering van de raadsbesluiten over de 
onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie, die uitgebracht zijn in de 
periode 2011 t/m 2014, en naar de drie decentralisaties in het sociaal domein (dat 
samen met de rekenkamercommissies van Heiloo en Castricum uitgevoerd zou 
worden) vinden daarom wat ons aangaat geen doorgang. 

Voor wat betreft de in het verslagjaar uitgebrachte rapporten vertrouwen wij er graag 
op dat deze onderzoeken voor de gemeenteraad aanleiding zijn om onze 
aanbevelingen te gebruiken voor het uitoefenen van zijn kaderstellende en 
controlerende functies. 

Tot slot: de rekenkamercommissie wil bij deze graag dankzeggen aan de leden van 
de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke 
organisatie voor de steun die zij heeft ondervonden bij het uitvoeren van haar 
werkzaamheden. 

Met vriendelijke groet, 

A.A.J. Meester 
Voorzitter demissionaire Rekenkamercommissie Bergen. 
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JAARVERSLAG 2013 

1. Inleiding 

Het jaarverslag van de Rekenkamercommissie Bergen biedt een overzicht van haar 
werkzaamheden in 2014. In het jaarverslag wordt ook financiële verantwoording 
afgelegd over de besteding van het aan de rekenkamercommissie ter beschikking 
gestelde budget. 

2. Samenstel l ing 

De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter : de heer A.A.J. (Ton) Meester 
Leden : de heer drs. Ing. G.J. (Gerard) Braas 

de heer R.M.C. (Remo) Strijker 

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, mevr. M. 
(Mieke) Miedema. 

De zittingstermijn van de leden van de rekenkamercommissie liep in maart 2014 af. 
In zijn vergadering van 6 maart 2014 besloot de raad om "de zittingstermijn van de 
leden van de Rekenkamercommissie Bergen te verlengen tot het besluit van de raad 
over de invulling van de regionalisering van rekenkamerfunctie voor de gemeente 
Bergen." 

3. Missie 

De Rekenkamercommissie Bergen wil een bijdrage 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. 

4. Vergaderingen 

De rekenkamercommissie vergadert in principe eenmaal per maand in het 
gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. In 2014 kwam de 
rekenkamercommissie elf maal bijeen, namelijk op 10 januari, 7 en 20 februari, 14 
maart, 11 april, 9 mei, 4 juli, 5 september, 17 oktober, 7 november en 12 december. 

5. Onderzoeken 

a. Vastgoed en Risicomanagement 

In het verslagjaar werd met een behandeling in de gemeenteraadsvergadering van 
26 juni 2014 het onderzoeksrapport inzake Vastgoed en Risicomanagement 
afgerond. De raad besloot dit rapport voor kennisgeving aan te nemen en voorts: 
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» Het college te verzoeken in het najaar van 2014 te rapporteren over de stand 
van zaken van de implementatie van de werkzaamheden voortvoeiende uit 
de Nota Vastgoed Portefeuille Management en de voortgang van de 
uitvoering van de overgenomen aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie; 

» In het najaar van 2014 op basis van een startnotitie van het college nagaan of 
er aanvullend beleid moet worden vastgesteld voor de doelstellingen van het 
vastgoedbeleid en risicomanagement 

De rekenkamercommissie heeft niet kunnen constateren dat het college aan deze 
opdrachten gevolg heeft gegeven. 

b. Huisvuil Verwerking Centrale Alkmaar: 

In het eerste kwartaal van 2014 verscheen een rapportage over de relatie tussen de 
Huisvuil Verwerking Centrale Alkmaar en de daarin deelnemende gemeenten 
(aandeelhouders), alsmede een rapport over de lokale situatie in Bergen. Dit lokale 
rapport richt zich op de afstemmings-, informatie-, verantwoordings- en 
besluitvormingsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. 

Beide rapporten bevatten tal van aanbevelingen, waarvan vooral die in het rapport 
over de lokale stuatie voor het gemeentebetuur van Bergen van belang zijn. Om 
richting te geven aan de discussie over de beide rapporten in de raadsvergadering 
heeft de rekenkamercommissie een oplegnotitie uitgebracht, waarin accenten zijn 
gelegd. 

De gemeenteraad is in het verslagjaar niet (meer) toegekomen aan een inhoudelijke 
behandeling van de aanbevelingen. Het rapport wordt behandeld in de 
raadsvergadering van 29 januari 2015. 

c. Rekenkamerbrief. 

Op 19 maart 2014 vonden de stemmingen plaats ter verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad. In het verslagjaar vormde de gemeenteraad een nieuw college van 
burgemeester en wethouders en stelde als leidraad voor het handelen van het 
college een collegeprogramma vast. vorming plaats. Een en ander was voor de 
rekenkamercommissie aanleiding om in een zogenoemde rekenkamerbrief d.d. 17 
april 2014 aan de raad aandacht te vragen voor de evalueerbaarheid van het 
collegeprogramma. 

De gemeenteraad heeft deze rekenkamerbrief in zijn vergadering van 27 mei 2014 
voor kennisgeving aangenomen. 

d. Uitvoering raadsbesluiten n.a.v. rekenkameronderzoeken 

en 

e. Onderzoek decentralisaties in het sociale domein 

In het verslagjaar is een begin gemaakt met de onder d. en e. genoemde 
onderzoeken door het vaststellen van de onderzoeksopzetten en het bij het 
onderzoek te hanteren normenkader. Zie hiervoor de bijlagen 1 en 2. 



Sinds de instelling van de Rekenkamercommissie Bergen heeft de 
rekenkamercommissie gerapporteerd over de volgende onderwerpen: 

2008 - Programmabegroting 
2009 - Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
2010 - Wet maatschappelijke ondersteuning 
2012 - Subsidiebeleid 
2012 - Projectmatig werken 
2012 - Centrum voor Jeugd en Gezin 
2013 - Vastgoed en Risicomanagement 
2014 - Huisvuil Verwerking Centrale Alkmaar 

6. Verantwoording budget 

Het totaal beschikbare budget bedroeg voor 2014: š 28.000,-

Dit budget is als volgt besteed: 

Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 
Vergoeding leden É 7.250,00 C 7.600,00 C 8.000,00 
rekenkamer 
Km vergoeding I 763,30 C 689,00 
Contributies, i 525,00 č 400,00 C 330,00 
abonnementen, 
congressen etc. 
Kosten 6 18.872,80 C 20.000,00 f 6.383,00 
onderzoek 
Inhuur externen ê 5.090,00 
Totaal Ê 27.411,10 C 28.000,00 C 20.492,00 

Doordat het onderzoek naar de Huisvuil Verwerking Centrale Alkmaar in 
samenwerking met diverse rekenkamercommissies/gemeenten plaatsvond zijn de 
onderzoekskosten voor de gemeente Bergen beperkt gebleven. 
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Bijlage 1 

ONDERZOEKSOPZET DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN 

Inleiding 

De rekenkamercommissie van de gemeente Bergen heeft in maart 2014 een 
rekenkamerbrief aan de gemeenteraad gestuurd over evalueerbaarheid van het 
coalitieprogramma en het beleid in het algemeen. Het format in deze brief had 
herkenbare elementen van de systematiek van de W-vragen van de 
programmabegroting. 

De volgende elementen bepalen de evalueerbaarheid van het beleid: 

1. Wat willen we bereiken: 
a. Beleidskeuzen 
b. Hoofddoelen 

2. Wat gaan we daar voor doen: 
a. Operationele doelen 
b. Taken/prestaties 

3. Wat mag het kosten: 
a. Budget 

4. Monitoring/verantwoording: 
a. Monitoring en rapportage 

De beschreven eisen kunnen als uitgangspunt genomen worden om de 
evalueerbaarheid van de doelen en uitvoering van 3 Decentralisaties te 
onderzoeken. 

Want zijn de vastgestelde beleidsstukken/verordeningen rondom de drie 
decentralisaties in het sociaal domein voldoende evalueerbaar en is 
systematische monitoring zodanig georganiseerd dat optimaal kan worden 
verantwoord en geleerd van de resultaten en kan tijdig worden bijgestuurd? 

Anders gezegd heeft de gemeenteraad van Bergen duidelijke kaders 
vastgesteld waarmee de uitvoering van de drie decentralisatie doeltreffend en 
doelmatig kan worden uitgevoerd? Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over 
monitoring, evaluatie, eventuele bijsturing en verantwoording? 

En is er voldoende aandacht voor de aspecten van continuïteit van de 
dienstverlening, beheersing van de financiële risico's en samenhang tussen de 
domeinen? 

De gemeente Bergen staat voor grote complexe zorgtaak met bezuiniging opdracht. 
De uitkering uit het deelfonds sociaal domein, C 282 per inwoner in 2015, bedraagt 
ca C 9 miljoen per jaar en over 3 jaar C 27 miljoen! 

Vier hoofdcategorieën in het sociaal domein zijn te onderscheiden: 
1. Jeugdzorg n.a.v. de vaststelling van de Jeugdwet 2014 
2. WMO/zorg n.a.v. de nieuw vastgestelde Wmo 2014 
3. Participatiewet 
4. Samenhang: Beleidsdoelen en maatregelen om de samenhang tussen de 

drie domeinen te borgen gegeven het streven naar één gezin, één plan en 
één budget. 
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Bovenstaande is uitgewerkt in een normenkader waarmee naar het sociaal domein 
kan worden gekeken, een analyse en een beoordeling gemaakt kan worden. Dit 
normenkader volgt de systematiek van de W-vragen van de Programmabegroting. 
Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden hoe het Programma 2: Samenleving in de 
programmabegroting 2015 is uitgewerkt. 

Concept normenkader 

1. Normenkader uitvoering Jeugdzorg 2015 

Wat wil de gemeente Bergen bereiken ? 

1.1 De gemeente heeft in het collegeprogramma/coalitieprogramma/programma
begroting en/of het jeugdbeleid ambities benoemd ten aanzien van het stimuleren 
van een omgeving waarin kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien tot actieve, 
verantwoordelijke en zelfstandige medeburgers. De doelen, SMT-indicatoren zijn 
uitgewerkt in de programmabegroting 2015-2018. In de begroting is de verbinding 
gelegd naar: 

de beleidsplannen met betrekking tot het domein werk en inkomen 
de jeugdzorgverordening en/of aanpalende verordeningen 
het regionale transitie-arrangement (RTA) 

1.2 Deze ambities zijn vertaald in evalueerbare beleids- en operationele doelen 
m.b.t: 

wie vallen onder de doelgroepen waarop het jeugdzorgbeleid zich richt; 
welke inspanningen wenst de gemeente te leveren voor de leden van deze 
doelgroepen; 
wanneer en in welke mate heeft iemand recht op individuele voorzieningen; 
de omgang met verschillen die ontstaan voor individuele klanten door de 
overgang van het oude regime naar het regime van de Jeugdwet 2014. 

Wat gaat de gemeente Bergen daarvoor doen? 

1.3 Er is duidelijk afgesproken wie voor de realisatie van welke operationele 
doelen is aangewezen c.q. wie de uitvoering doet en hoe de taakverdeling tussen de 
verschillende uitvoerders er uit ziet. Met name zijn er ook afspraken over de rol van 
de gemeente in relatie tot: 

het Centrum voor Jeugd en Gezin 
de Sociale Wijkteams 
de Jeugdzorgregio (Alkmaar, BUCH), WGR I inkoopcontracten 

- de GGD 

1.4 De gemeente heeft voor de benoemde operationele doelen SMT-indicatoren 
benoemd op basis waarvan de mate kan worden bepaald waarin de doelen binnen 
de gestelde termijnen en het gegeven budget gehaald worden. 

Wat mag het kosten? 

1.5 De gemeente heeft beleid geformuleerd over hoe omgegaan zal worden met 
financiële risico's als gevolg van een onverwachte groei van de kwetsbare groepen 
en het beroep op de individuele voorzieningen die voor inwoners die behoren tot 
deze groepen ter beschikking staan. 
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Monitoring/verantwoording 

1.6 Er zijn afspraken gemaakt over wat, hoe, met welke frequentie en wanneer 
hierover, door het college aan de raad wordt gerapporteerd. 

1.7 Er heeft een nulmeting plaatsgevonden op de omvang en samenstelling van 
de doelgroepen van het jeugdzorgbeleid en de te volgen SMT-indicatoren m.b.t. het 
jeugdzorg(2014)-beleid. 

2. Normenkader uitvoering Participatiewet 2015 

Wat wil de gemeente Bergen bereiken? 

2.1 De gemeente heeft in het collegeprogramma/coalitieprogramma/programma
begroting en/of het werk- en inkomenbeleid ambities benoemd ten aanzien van het 
terugleiden van mensen met arbeidsbeperking of met afstand tot de arbeidsmarkt 
(waaronder uitkeringsgerechtigden) naar de arbeidsmarkt en het minimum 
bestaansniveau waarvoor zij zich wil inzetten. De doelen en SMT-indicatoren zijn 
uitgewerkt in de programmabegroting 2015-2018. In de begroting is de verbinding 
gelegd naar de volgende beleidsstukken: 

de beleidsplannen met betrekking tot het domein werk en inkomen 
- de participatiewetverordeningen en/of aanpalende verordeningen 

2.2 Deze ambities zijn vertaald in evalueerbare beleids- en operationele doelen 
m.b.t: 

de creatie van banen voor diverse doelgroepen; 
de creatie van werkervaringsplaatsen voor mensen met arbeidsbeperking of 
met afstand tot de arbeidsmarkt; 

- de gewenste uitstroom uit de WWB; 
- de participatie van gedeeltelijk gehandicapten; 
- de omgang met verschillen die ontstaan voor individuele klanten door de 

overgang van Wajong en WWB naar de Participatiewet. 

Wat gaat de gemeente Bergen daarvoor doen? 

2.3 Er zijn afspraken gemaakt over wie voor de realisatie van welke doelen is 
aangewezen c.q. wie de uitvoering doet en hoe de taakverdeling tussen de 
verschillende uitvoerders er uit ziet. Met name zijn er afspraken over de rol de 
gemeente in relatie tot: 

- BUCH 
- arbeidsmarktregio Alkmaar 

2.4 De gemeente heeft voor de benoemde doelen SMT-indicatoren benoemd op 
basis waarvan kan worden bepaald in welke mate de doelen binnen de gestelde 
termijnen en het gegeven budget gerealiseerd worden. 

Wat mag het kosten? 

2.5 De gemeente heeft beleid geformuleerd over hoe omgegaan zal worden met 
financiële risico's als gevolg van een onverwachte groei van het aantal uitkerings-
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gerechtigden en vraag naar werkervaringsplaatsen en arbeidsmarkttoeleidings-
trajecten e.a. 

Monitoring/verantwoording? 

2.6 Er zijn afspraken gemaakt over wat, hoe en met welke frequentie door het 
college aan de raad wordt gerapporteerd over de participatiewet. 

2.7 Er heeft een nulmeting plaatsgevonden op de omvang en samenstelling van 
de doelgroepen en de te volgen SMT-indicatoren m.b.t. het werk- en inkomens
beleid. 

3. Normenkader uitvoering ZorgñNmo 2015 

Wat wil de gemeente Bergen bereiken? 

3.1 De gemeente heeft in het collegeprogramma/coalitieaprogramma/ 
programmabegroting en/of het Wmo-beleid ambities benoemd ten aanzien van het 
laten deelnemen van kwetsbare groepen aan de samenleving en het zo lang 
mogelijk zelfstandig laten leven en functioneren van inwoners in deze kwetsbare 
groepen. De doelen en SMT-indicatoren zijn uitgewerkt in de programmabegroting 
2015-2018. In de begroting is de verbinding gelegd naar de volgende 
beleidsstukken: 

de beleidsplannen met betrekking tot het domein werk en inkomen 
de Wmobeleid en/of aanpalende verordeningen 

3.2 Deze ambities zijn vertaald in evalueerbare beleids- en operationele doelen 
t.a.v.: 

wie vallen onder de kwetsbare groepen waarop het beleid zich richt; 
welke inspanningen wenst de gemeente te leveren om deze kwetsbare 
groepen zoveel mogelijk actief en betrokken te houden bij de samenleving; 
wanneer en in welke mate heeft iemand recht op individuele voorzieningen; 
de omgang met verschillen die ontstaan voor individuele klanten door de 
overgang van het regime van de oude Wmo en/of de AWBZ naar de Wmo 
2015. 

Wat gaat de gemeente Bergen daarvoor doen? 

3.3 Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie voor de realisatie van welke 
doelen is aangewezen c.q. wie de uitvoering doet en hoe de taakverdeling tussen de 
verschillende uitvoerders in het WMO/zorg-domein er uit ziet, met name met 
betrekking tot de rolverdeling tussen gemeente en: 

het sociaal maatschappelijk werk 
de wijkteams 

- de regio Alkmaar/BUCH 

3.4 De gemeente heeft voor de benoemde doelen SMT-indicatoren ontwikkeld op 
basis waarvan kan worden bepaald in welke mate de doelen binnen de gestelde 
termijnen en het gegeven budget worden gerealiseerd 

Wat mag het kosten? 
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3.5 De gemeente heeft beleid geformuleerd over hoe omgegaan zal worden met 
financiële risico's als gevolg van een onverwachte groei van de kwetsbare groepen 
en het beroep op de individuele voorzieningen die ter beschikking staan voor 
inwoners die tot deze groepen behoren. 

Monitoring/verantwoording? 

3.6 Er zijn afspraken gemaakt over wat, hoe en met welke frequentie door het 
college aan de raad wordt gerapporteerd over de Wmo. 

3.7 Er heeft een nulmeting plaatsgevonden op de omvang en samenstelling van 
de kwetsbare groepen en de te volgen SMT-indicatoren m.b.t. het Wmo(2015)-
beleid. 

4. Normenkader samenhang tussen de domeinen jeugdzorg, Zorg en 
Werk- en Inkomen 

Wat wil de gemeente Bergen bereiken? 

4.1 De gemeente heeft in het collegeprogramma/coalitieprogramma/programma
begroting en/of de afzonderlijke beleidsnotities op de domeinen Werk- en Inkomen, 
Zorg en Jeugdzorg ambities benoemd ten aanzien van de mate waarin en de wijze 
waarop naar samenhang wordt gestreefd tussen de drie genoemde domeinen en 
wordt ingezet op het streven naar een 'één gezin, één plan, één budgeť-aanpak. 

4.2 Deze ambities zijn vertaald in evalueerbare beleids- en operationele doelen 
m.b.t: 

de wijze waarop samenhang wordt nagestreefd tussen de domeinen; 
de mate waarin en wijze waarop informatie over individuele gevallen tussen 
de verschillende uitvoeringsorganisaties dient te worden gedeeld en de 
privacy wordt gerespecteerd; 

- de mate waarin budgetten uitwisselbaar zijn tussen de afzonderlijke 
domeinen. 

Wat gaat de gemeente Bergen daarvoor doen? 

4.3 Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie voor de regie op uitvoering van 
de samenhang is aangewezen en in welke relatie deze partij(en) staan tot: 

de eerstelijnsorganisaties 
- de tweedelijnsorganisaties 
- de sociale wijkteams 
- de gemeente 
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Figuur 1: Afstemmingsrelaties in het sociaal domein 

4.4 De gemeente heeft voor het nastreven van de samenhang SMT-indicatoren 
benoemd op basis waarvan kan worden bepaald in welke mate de gewenste 
samenhang ook binnen de gestelde termijnen en het gegeven budget gehaald 
worden. 

Wat mag het kosten? 

4.5 De gemeente heeft beleid geformuleerd over hoe omgegaan zal worden met 
financiële risico's (NARIS) als gevolg van het niet kunnen realiseren van de 
bezuinigingstaakstellingen die door het rijk zijn meegegeven (mede vanuit het 
oogpunt dat door het realiseren van samenhang middelen efficiënter en effectiever 
kunnen worden ingezet). 

Monitoring/verantwoording 

4.6 Er zijn afspraken gemaakt over wat, hoe en welke frequentie door het college 
aan de raad wordt gerapporteerd over de uitvoering van de samenhang 

4.7 Er heeft een nulmeting plaatsgevonden op de omvang en samenstelling van 
de overlap in doelgroepen tussen de drie domeinen, i.e. in hoeverre is er o.a. zicht 
op de omvang en samenstelling van de multiprobleemgezinnen. 
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Bijlage 2. 

ONDERZOEKSOPZET UITVOERING RAADSBESLUITEN OVER 
REKENKAMERONDERZOEKEN. 

Inleiding 

De rekenkamercommissie van de gemeente Bergen heeft besloten een onderzoek te 
doen naar de uitvoering van raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken in de 
periode 2011 - 2014. Het onderzoek biedt de gelegenheid terug te kijken, de 
effecten van de onderzoeken in kaart te brengen en verdere aanbevelingen te doen 
aan de raad en het college over de uitvoering en bewaking van raadsbesluiten in de 
toekomst. De doelstelling van dit onderzoek is: 

De raad inzicht bieden in de stand van zaken en de mate waarin door de raad 
genomen besluiten over rekenkameronderzoeken door het college worden 
uitgevoerd. 

De centrale vraag is: 

In hoeverre is er zicht op de uitvoering van door de gemeenteraad genomen 
raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken in de periode 2011-2014? 

Deze centrale vraagstelling is uitgewerkt in de volgende drie deelvragen. 

1. Welke besluiten zijn genomen door de gemeenteraad over de 
onderzoeksrapporten van de Rekenkamercommissie? 

2. Hoe wordt door het college uitvoering gegeven aan het raadsbesluit? 
3. Hoe communiceert het college richting de raad over de stand van zaken en 

over de daadwerkelijk uitvoering van de raadsbesluiten? 

Verderop staat het normenkader dat de rekenkamercommissie tijdens het onderzoek 
hanteert. 

Het onderzoek betreft de volgende zes rekenkameronderzoeken: 
1. Uitvoering Wmo, raadsbesluitbesluit 27 januari 2011 
2. Projectmatig werken, raadsbesluit 7 februari 213 
3. Invoering Centrum voor Jeugd en Gezin, raadsbesluit 23 mei 2013 
4. Uitvoering Subsidiebeleid, raadsbesluit 23 mei 2013 
5. Uitvoering vastgoedbeleid, raadsbesluit 26 juni 2014 
6. HVC-onderzoek, raadsbesluit 29 januari 2015 

Aanpak 

Aan het college zal een overzicht worden gepresenteerd van de genomen 
raadsbesluiten over de rekenkamerrapporten en zal gevraagd worden naar: 
- Hoe uitvoering is gegeven aan deze besluiten? 
- De stand van zaken van de uitvoering? 
- Hoe de communicatie verloopt over de uitvoering en afronding van het 
raadsbesluit? 



Besluiten raad over RKC-
rapporten: 

Onderzoek 
uitgebracht 
door RKC op; 

Besluit Raad Stand van 
zaken 

Besluit onderzoek uitvoering 
Wmo: 

- de rapportage voor kennisgeving 
aan te nemen en de conclusie en 
aanbevelingen over te nemen. 

oktober 2010 27 jan 2011 

Besluit onderzoek Projectmatig 
werken: 

- het onderzoeksrapport 'Project
matig Werken in de gemeente 
Bergen' van de Rekenkamer
commissie voor kennisgeving aan te 
nemen; 
- de rapportages aan de raad van de 
door de raad benoemde 'Grote 
Projecten' te verstrekken volgens de 
kadernota Projectmatige Werken; 
- van deze projecten het meest 
actuele fasedocumnet bij de 
rekening 2012 aan de raad voor te 
leggen; 
- de evaluatie van de invoering van 
het Projectmatig Werken in februari 
2014 aan de raad voor te leggen. 

maart 2012 7feb 2013 

Besluit onderzoek invoering CJG: 

- het Onderzoeksrapport 'Stand van 
zaken in de gemeente Bergen Noord 
Holland invoering Centrum voor 
Jeugd en Gezin' van de Reken
kamercommissie voor kennisgeving 
aan te nemen; 
- in subsidiebeschikkingen en 
werkafspraken met de bij de 
sluitende ketenaanpak 'Jeugdzorg' 
betrokken (zorg)instellingen 
afspraken vastleggen over hun 
bijdrage aan het CJG; 
- onderzoeken welke rol het CJG 
krijgt in de Integrale Toegang tot 
maatschappelijke zaken en dit eind 
2014 ter besluitvorming aan de raad 
voor te leggen. 

juli 2012 23 mei 2013 
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Besluit onderzoek subsidiebeleid: 

- voor het eigen gemeentelijke beleid 
de maatschappelijk effecten en 
beleidsdoelen van de budget- en 
waarderingssubsidies te baseren op 
de Toekomstvisie 2040 en op de 
opeenvolgende Coalitie Akkoorden 
dan wel collegeprogramma's 
- een vierjarig subsidieplan op te 
stellen voor subsidies, waarin 
opgenomen de maatschappelijke 
effecten en/of beleidsdoelstellingen, 
beoogde resultaten, omvang 
subsidie en instelling. De inhoude
lijke realisering van het subsidieplan 
tussentijds na 2 jaar te evalueren op 
de voortgang en aan het einde van 
de beleidsperiode te evalueren op 
het gerealiseerde resultaat. 
- subsidieplan voor het eerst in het 
voorjaar 2014 vaststellen, gebaseerd 
op het huidige beleid en het Coalitie 
Akkoord 2012- 2014. 
- de door het college op te stellen 
uitvoeringsregels (subsidie
beschikkingen) , waaronder uit
werking relatiebeheer, voorwaarden 
aan subsidie ontvangers, indeling in 
budget- en waarderingssubsidie, 
implementatie BCF-systematiek, 
jaarlijkse financiële verantwoording 
en voortgang inhoudelijke 
verantwoording, aan de raad 
gezamenlijk ter kennisgeving voor te 
leggen. 

februari 2012 23 mei 2013 

Besluit onderzoek Vastgoed-
beleid: 

- de rapportage Onderzoek 
vastgoedbeleid en de uitvoering 
gemeente Bergen van de 
Rekenkamercommissie voor 
kennisgeving aan te nemen. 
- het college te verzoeken in het 
najaar 2014 te rapporteren over de 
stand van zaken van de 
implementatie van de werkzaam
heden voortvloeiende uit de Nota 
Vastgoed Portefeuille Management 
en de voortgang van de uitvoering 

april 2014 26 jun 2014 
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van de overgenomen aanbevelingen 
van de Rekenkamercommissie. 
- in het najaar 2014 op basis van 
een startnotitie nagaan of er 
aanvullend beleid moet worden 
opgesteld voor de doelstellingen van 
het vastgoedbeleid en 
risicomanagement. 

Besluit inzake HVC: 

- de aanbevelingen opgenomen in 
de rapportages van IPR Normag 
inzake de relatie van aandeel-
houdende gemeenten en de HVC, 
over te nemen; 
- het college te verzoeken deze 
aanbevelingen door de W l te laten 
uitwerken in concrete verbeter-
punten met betrekking tot: 
* De relatie aandeelhouders -
gemeenten 
* Informatieverstrekking HVC 
aandeelhouders en aandeelhouders 
aan gemeenten 
* Risicoparagraaf en risico
management bij de HVC. 
Deze concrete verbeterpunten in 
september 2015 aan de raad voor te 
leggen voor instemming en deze te 
toetsen op doeltreffendheid. 
- in overleg met de W l en de 
deelnemende gemeenten, de 
Gemeenschappelijke regeling W l 
Alkmaar en omstreken, te 
actualiseren aan de huidige taken, 
waaronder het aandeelhouderschap 
van de HVC namens de gemeenten; 
- de standpuntbepaling door de W l 
voor de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de HVC, over 
de onderwerpen met een strategisch 
karakter, een groot financieel belang 
of bij bijzondere omstandigheden die 
afwijken van het going - concern, 
aan de Algemene Raadscommissie 
voor te leggen voor zienswijze. 

mei 2014 29 jan 2015 
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Normenkader 

Deelvraag Normen Toelichting 

7 Welke besluiten over de 
onderzoeksrapporten 
heeft de gemeenteraad 
overgenomen? 

a. De gemeenteraad 
neemt een formeel 
raadsbesluit over het 
onderzoeksrapport 
b. In het raadsbesluit is 
een SM(A)RT-
geformuleerde opdracht 
aan het college 
opgenomen. 

De opdracht is specifiek 
Geadresseerd aan het 
college. 
Niet voor meerdere uitleg 
vatbaar. 
De opdracht is meetbaar 
De uitwerking van de 
opdracht is aantoonbaar. 
De opdracht is realistisch 
De opdracht is uitvoerbaar 
in de gegeven tijd. 
De opdracht is uitvoerbaar 
gezien de beschikbare 
middelen. 
De opdracht is uitvoerbaar 
gezien de beschikbare 
capaciteit. 
De opdracht is 
tijdgebonden 
De opdracht kent een 
deadline. 

2. Hoe wordt door het 
college uitvoering gegeven 
aan het raadsbesluit? 

a. Het college bevestigt de 
raad (mondeling, 
schriftelijk) de uitvoering 
van het raadsbesluit. 
b. Het college neemt een 
besluit over de uitvoering 
en geeft schriftelijk 
opdracht aan de 
ambtelijke organisatie tot 
uitvoering van het 
raadsbesluit. 
c. Het college (of namens 
haar de gemeente
secretaris) stelt een 
ambtenaar 
verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het raads
besluit. 
d. Het college laat zich 
informeren over de 
voortgang van de 
uitvoering. 

3. Hoe communiceert het 
college richting de raad 
over de stand van zaken 
en over de daadwerkelijk 

Het college rapporteert in 
de P Ã C - cyclus en in de 
jaarrekening over de 
voortgang en 

Direct nadat wijzigingen in 
het beleid of de 
beleidsuitvoering zijn 
doorgevoerd; dan wel 
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uitvoering van de 
raadsbesluiten? 

daadwerkelijke uitvoering 
aan de raad. 

indien er wijzigingen in of 
aanvullingen zijn op de 
planning of wijze van 
uitvoering van de 
aanbeveling; 
dan wel in de reguliere P 
Ã C - documenten en de 
jaarrekening. 
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