
Aan de raadsleden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo,  
 
Betreft: stand van zaken onderzoeken rekenkamercommissie 
 
Datum: 24 juni 2017 
 
Geachte raadsleden,  
 

Met deze brief wil de rekenkamercommissie u graag informeren over de stand van zaken met 

betrekking tot de diverse onderzoeken. Directe aanleiding hiervoor is ons besluit om het 

onderzoeksrapport grondbeleid/grondexploitatie niet tijdens, maar nà het zomerreces aan uw raden 

aan te bieden.   

In ons Jaarverslag over 2016, dat wij u in april jl. toezonden, hebben wij weliswaar onze 

werkzaamheden beschreven, maar dat had uit de aard der zaak meer een terugblikkend dan een 

vooruitblikkend karakter. Vandaar ook dat wij u deze brief sturen met een overzicht van de diverse 

onderzoeken die wij momenteel hebben lopen.  

  

Rapport Grondbeleid/grondexploitatie 

De rekenkamercommissie van de BUCH gemeenten is in 2016 een onderzoek gestart naar het 

grondbeleid en de grondexploitatie in de vier BUCH gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd door 

bureau RIGO en heeft grotendeels plaatsgevonden in 2016.  

Het doel was om het onderzoeksrapport in de eerste maanden van 2017 aan u te kunnen 

presenteren. Eind februari lag er inderdaad een conceptrapport, maar de daaropvolgende hoor- en 

wederhoorprocedure heeft veel tijd gekost, onder meer door overschrijding van de in de 

verordening1  vastgelegde termijnen in zowel de ambtelijk als in de bestuurlijke fase. Doordat wij een 

rekenkamercommissie zijn voor vier gemeenten werkt vertraging ook van een enkele gemeente snel 

versterkt door voor ons werk in alle gemeenten. Dit is bijvoorbeeld gelegen in het feit dat 

commentaar gebundeld moet worden verwerkt.   

Het ambtelijk commentaar, waarbij vooral het doel is om feitelijke onjuistheden of onvolledigheden 

te corrigeren, is inmiddels afgerond en de opmerkingen zijn in de rapportage verwerkt.  

Vervolgens is het rapport naar de colleges gezonden voor een bestuurlijke reactie. Daarvoor is in de 

verordening drie weken de tijd. Maar op het moment van dit schrijven zijn vier en een halve week 

verstreken en is alleen van het college van Castricum een reactie ontvangen. Door het overschrijden 

van deze termijn door de colleges is het niet meer mogelijk is om het rapport, met alle bijbehorende 

reacties, nog voor het reces aan u te doen toekomen. Wij betreuren dit en vinden de overschrijding 

van termijnen een verontrustend signaal.  

Wij willen het rapport daarom bij het begin van het nieuwe seizoen (in de herfst) aan uw raden doen 

toekomen. Wij stellen voor dit rapport te presenteren in een gezamenlijke bijeenkomst aan het begin 

van het nieuwe seizoen.   

 

Rapport quickscan Groen- en bomenbeleid Castricum 

                                                           
1 Artikel 11 van de Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie BUCH 2015 



We hebben een zogenaamde quickscan laten uitvoeren naar het groen- en bomenbeleid van 

Castricum. De rekenkamercommissie kan immers ook kleinere onderzoeken doen naar onderwerpen 

die één gemeente betreffen.2 Een conceptrapport is inmiddels gereed en zal naar verwachting in juli 

voor ambtelijk commentaar worden voorgelegd aan de BUCH-organisatie, waarna de bestuurlijke 

reactie van het college van Castricum zal worden gevraagd. Ook dit rapport willen wij graag aan het 

begin van het nieuwe seizoen aan u presenteren. 

 

Onderzoek Burgerparticipatie 

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek naar burgerparticipatie in de vier BUCH gemeenten 

geëntameerd. De onderzoeksopzet is bijgevoegd. Daarin lichten wij de keuze voor dit belangrijke 

onderwerp toe. Wij streven er naar dit onderzoek nog voor het einde van uw raadsperiode af te 

ronden.  

Na een offertetraject en gesprekken met 3 goede offertes hebben wij inmiddels het bureau 

Regioplan geselecteerd om dit onderzoek te gaan uitvoeren. Bij de ambtelijke organisatie ligt nu het 

verzoek om ons en de onderzoekers in contact te brengen met de juiste personen in de ambtelijke 

organisatie. We zouden hier graag snel een reactie op krijgen teneinde het oplopen van termijnen in 

dit onderzoek te voorkomen.   

 

Onderzoek naar archivering en bewaren van informatie in Bergen  

Tot slot is de rekenkamercommissie voornemens een onderzoek te doen naar de archivering, 

verslaglegging en  toegankelijkheid van informatie door de gemeente Bergen. Dit naar aanleiding 

WOB-verzoeken, artikelen in de pers en de vragen die daarover  zijn gerezen bij de onder andere de 

gemeenteraad van Bergen. Deze thematiek valt binnen de onderzoeksopdracht: het gaat om 

rechtmatigheid (Archiefwet, WOB) en om de doeltreffendheid van het bestuur en het beheer door 

haar organisatie. Dit onderzoek ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak.  

Het inschatten van de haalbaarheid van dit onderzoek door het opvragen van informatie en het 

vervolgens vaststellen van een onderzoeksopzet met een goede vraagstelling heeft op dit moment 

de hoogste prioriteit van de rekenkamercommissie. Wanneer een onderzoeksopzet gereed is sturen 

wij die ter kennisname aan de gemeenteraad van Bergen. Wij streven er naar dit onderzoek nog 

tijdens deze raadsperiode aan te bieden aan de gemeenteraad van Bergen.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Judith de Groot  

Joke Jong 

Sjoerd Keulen 

                                                           
2 Zie daarvoor de genoemde verordening alsook het onderzoeksprotocol en reglement van orde van de 
rekenkamercommissie. 


