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Voorwoord
Graag bieden wij u hierbij het gecombineerde jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021 aan van
de Rekenkamercommissie van de BUCH-gemeenten.
Het jaarverslag bevat de weergave van de activiteiten die de Rekenkamercommissie in 2020
heeft uitgevoerd en de financiële verantwoording daarover. Het afgelopen jaar hebben wij
u via periodieke voortgangsberichten op de hoogte gehouden van onze werkzaamheden.
Met dit jaarverslag voldoet de Rekenkamercommissie aan de verplichting voortvloeiende uit
de Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie BUCH 2018.
Ook werpen wij een blik vooruit. In het Jaarplan 2021 schetsen wij de lopende onderzoeken
en voor zover mogelijk de onderzoeken die wij van plan zijn te gaan starten. Ook hierbij past
een financieel plaatje: de begroting 2021.
Wij hebben het afgelopen jaar met veel plezier gewerkt aan de ondersteuning van uw
controlerende en kaderstellende taak en zijn van plan dat in 2021 krachtig voort te zetten.
We zijn ervan overtuigd dat de goede samenwerking met uw gemeenteraden en de
werkorganisatie zal worden gecontinueerd.
Natuurlijk kunt u ons ook altijd zelf benaderen met vragen en suggesties voor onderzoek.
Ook wijzen wij graag op onze website www.rekenkamercommissiebuch.nl voor meer
informatie en onderzoeksrapporten.
Wij hopen dat 2021 weer een mooi onderzoeksjaar wordt!
Met vriendelijke groet,
J.M. de Groot
Voorzitter Rekenkamercommissie BUCH
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Jaarverslag 2020
1.

Inleiding

Met dit jaarverslag willen wij u informeren over de werkzaamheden die wij het afgelopen
jaar hebben verricht.
Daarbij springen twee zaken meteen in het oog. De eerste is natuurlijk corona. Niet alleen
ónze vergaderingen werden vanaf maart online gevoerd, ook aan tal van andere activiteiten,
zoals presentaties voor raden of interviews in het kader van onderzoeken, moest een digitale
mouw worden gepast. Maar met de nodige creativiteit en met behulp van Teams, Zoom en
dergelijke, is het gelukt om effectief en efficiënt te blijven doorwerken.
Het tweede dat opvalt is de productiviteit. Was 2019 nog een jaar waarin we allerlei
activiteiten in gang hadden gezet, 2020 was het jaar waarin we op stoom zijn gekomen. Maar
liefst vijf onderzoeken hebben we in dit jaar kunnen afronden en aan de raden kunnen
aanbieden.
Wij schetsen in paragraaf 2 eerst kort het verloop van de diverse onderzoeken in het
kalenderjaar 2020. Vervolgens doen wij in paragraaf 3 beknopt verslag van de overige
activiteiten. In paragraaf 4 is de financiële verantwoording opgenomen.
2.

Onderzoeken in 2020

De keuze voor uit te voeren onderzoeken maakt de Rekenkamercommissie op basis van een
groslijst, die wordt opgesteld aan de hand van suggesties die zijn aangedragen door
raadsleden (of raden of raadsfracties) en inwoners van de BUCH-gemeenten, en op basis van
eigen inzichten. Bij de uiteindelijke keuze laat de Rekenkamercommissie zich onder meer
leiden door criteria zoals maatschappelijk en/of financieel belang, bruikbaarheid en
toepasbaarheid en spreiding over de uiteenlopende beleidsterreinen en over de vier BUCH
gemeenten. In het afgelopen jaar zijn meerdere onderzoeken afgerond die zich richtten op
de vier BUCH-gemeenten, één onderzoek betrof Uitgeest en één onderzoek betrof Heiloo.
De Rekenkamercommissie heeft in 2020 de volgende onderzoeken uitgevoerd en afgerond:
‘de inhuur van externen’, ‘subsidiebeleid Uitgeest’, ‘financiële risico’s GGD Hollands
Noorden’, ‘klachtenbehandelingsstructuur’ en ‘begroting Heiloo 2021’.
Onderzoek naar de inhuur van externen
Het onderzoek naar de inhuur van externen door de BUCH-werkorganisatie was gestart in
2019. De onderzoeksopdracht maakte dat de onderzoekers van het bureau Prae met vijf
verschillende organisaties moesten schakelen om de diverse benodigde documenten boven
water te krijgen. Dat is op zich natuurlijk al geen sinecure. Het feit dat verschillende
organisaties er verschillende wijzen van administreren op na hielden, was een andere
complicerende factor. Bovendien wierpen de aangescherpte richtlijnen omtrent privacy en
gegevensuitwisseling wat organisatorische drempels op. En ook het plannen van gesprekken
met de verschillende beoogde gesprekspartners bleek wat meer tijd te vragen dan voorzien.
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Onder het adagium ‘zo lang als het moet en zo kort als het kan’ hebben de onderzoekers
zich evenwel geëngageerd in de materie vastgebeten. Dat heeft geleid tot een doorwrocht
rapport dat in juni 2020 voor behandeling aan de gemeenteraden is aangeboden.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de inhuur van externen wordt
aangestuurd vanuit het inkoopbeleid, waardoor de samenhang met beleid ten aanzien van
de eigen medewerkers (carrièrepad, borging van kennis, e.d.) ontbreekt. De centrale
aanbeveling is dan ook het opzetten van een overkoepelend strategisch personeelsbeleid
waarin de inhuur van externen is opgenomen. Voor zover het rapport is behandeld in de
gemeenteraden zijn de conclusies en aanbevelingen overgenomen.
Bijgaand treft u de link aan naar het rekenkameronderzoek.
https://www.rekenkamercommissiebuch.nl/wp-content/uploads/2020/09/20200910Rapport-Externe-Inhuur-BUCH-gemeenten-RKC-BUCH-eindrapport_def.pdf
Onderzoek naar het subsidiebeleid en – uitvoering in Uitgeest
In 2019 heeft de Rekenkamercommissie het subsidiebeleid en de uitvoering daarvan in de
gemeente Uitgeest onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door B&A. In februari 2020 is
het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad aangeboden. Op grond van de conclusies
heeft de Rekenkamercommissie een aantal concrete aanbevelingen aangereikt om als raad
beter te kunnen (bij)sturen op het subsidiebeleid en de uitvoering. De belangrijkste
aanbevelingen daarvan waren: stel een subsidiebeleid op, stuur op toetsbare
maatschappelijke doelen en stel waar nodig financiële kaders vast. Het college heeft laten
weten de aanbevelingen te zullen opvolgen en de eerste concrete stappen op weg naar een
beter en actueler subsidiebeleid zijn inmiddels gezet.
Bijgaand treft u de link aan naar het rekenkameronderzoek.
https://www.rekenkamercommissiebuch.nl/wp-content/uploads/2020/06/eindrapportdef-raad-Uitgeest.pdf
Onderzoek naar Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN)
In het achterliggende jaar heeft de Rekenkamercommissie BUCH deelgenomen aan een
regionaal onderzoek naar de financiële risico’s bij de GGD Hollands Noorden. In dit
onderzoek heeft de Rekenkamercommissie succesvol samengewerkt met andere
Rekenkamercommissies in Noord-Holland.
Voor Bergen, Castricum en Heiloo lag er een direct belang vanwege deelname aan de GGD,
maar ook voor Uitgeest was het onderzoek relevant vanwege hun deelname aan Veilig Thuis.
Het onderzoek is in opdracht van de gezamenlijke rekenkamer(commissie)s uitgevoerd door
Public Profit.
De belangrijkste conclusies waren dat het risicomanagement van de GGD verbeteringen
behoeft en dat er inspanningen nodig zijn om de raden meer grip te laten krijgen op de GGD.
Daartoe is het nodig om scherper onderscheid te maken tussen de rol van eigenaarschap
(gemeenteraad) en opdrachtgeverschap (portefeuillehouder). Daarbij kan het behulpzaam
zijn om stukken uit het Algemeen Bestuur van de GGD vaker in de raad te agenderen en om
een klankbordgroep rond de portefeuillehouder in te stellen.
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Het rapport ‘Financiële risico’s in perspectief’ is in alle raden positief ontvangen en de
colleges hebben aangeven in het rapport aanknopingspunten te zien om met de raden en
de GGD in gesprek te gaan over verbeteringen.
Bijgaand treft u de link aan naar het rekenkameronderzoek.
https://www.rekenkamercommissiebuch.nl/wpcontent/uploads/2020/06/CompleetRappo
rtRekenkamersGGDHN.pdf
Onderzoek naar de klachtbehandelingsstructuur in de BUCH-gemeenten
In 2015 droeg de Rijksoverheid taken op grond van de Participatiewet, de WMO en de
Jeugdwet over aan gemeenten en in 2017 ging de BUCH Werkorganisatie van start. Deze
ontwikkelingen, alsmede het uitbesteden van gemeentelijke kerntaken, zoals
belastingheffing aan vele marktpartijen, maken het de BUCH-gemeenteraden niet makkelijk
om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de behandeling van klachten door zowel
gemeentelijke als niet-gemeentelijke instanties. De Rekenkamercommissie zag hierin
aanleiding om onderzoek in te stellen naar de infrastructuur van de klachtbehandeling in de
BUCH-gemeenten en de informatieverstrekking aan de gemeenteraden.
De centrale onderzoekvraag luidde: Is de infrastructuur voor een behoorlijke
klachtbehandeling in de BUCH-gemeenten adequaat en worden de BUCH-gemeenteraden
voldoende geïnformeerd over de klachtbehandeling in hun gemeente? In februari 2020 zijn
adviseurs van PROOF in opdracht van de Rekenkamercommissie gestart met het onderzoek;
het werd afgerond in oktober 2020.
De belangrijkste conclusie van het rapport ‘Van klacht tot genoegdoening?’ was dat de
klachtbehandelingsstructuur in de BUCH in het algemeen wel voldoet aan de minimale
wettelijke vereisten. Echter, aan een aantal fundamentele behoorlijkheidsnormen die de
Nationale Ombudsman hanteert, zoals toegankelijkheid, goede informatieverstrekking,
transparantie, onpartijdigheid, verbod van willekeur, goede samenwerking, wordt niet
voldaan. Dat betekent dat er sprake is van essentiële tekortkomingen in het systeem van
rechtsbescherming van de burger in de BUCH-gemeenten. De colleges hebben
aangekondigd het merendeel van de 11 aanbevelingen om de behandelingsstructuur in lijn
te brengen met de normen van de Nationale ombudsman, te zullen opvolgen.
Bijgaand treft u de link aan naar het rekenkameronderzoek.
https://www.rekenkamercommissiebuch.nl/wp-content/uploads/2020/12/Onderzoekafhandeling-klachten-Bevindingenrapportage.pdf
https://www.rekenkamercommissiebuch.nl/wp-content/uploads/2020/12/Onderzoekafhandeling-klachten-bestuurlijke-rapportage.pdf
Begroting Heiloo 2021
De Rekenkamercommissie heeft in haar jaarplan 2020 de ambitie geformuleerd om in het
proces van behandeling van kadernota en/of begroting aan de gemeenteraden
ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning bestaat uit een analyse van de desbetreffende
documenten en het signaleren van aandachtspunten. Voor de aanpak wordt uitgegaan van
de extern beschikbare documenten: de kadernota en/of de (meerjaren)begroting. Op deze
documenten vindt een beperkte analyse plaats, een quick scan.
In oktober 2020 is een dergelijke quick scan verricht bij de begroting van de gemeente Heiloo
voor het jaar 2021. De quick scan heeft een flink aantal vragen en praktische suggesties
opgeleverd, die bij de raad van Heiloo in goede aarde zijn gevallen.
Bijgaand treft u de link aan naar het rekenkameronderzoek.
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https://www.rekenkamercommissiebuch.nl/wp-content/uploads/2020/10/beoordelingbegroting-Heiloo-2021-RKC-def..pdf

Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Eind 2020 is de Rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar het armoedebeleid en
de schuldhulpverlening van de BUCH-gemeenten en de Werkorganisatie. Dit lopende
onderzoek wordt beschreven in het jaarplan 2021.
3.

Overige activiteiten van de Rekenkamercommissie

Naast het uitzetten en begeleiden van voornoemde onderzoeken, worden (veel) meer
activiteiten ontplooid. Voor een deel vloeien die logischerwijs voort uit het takenpakket van
de Rekenkamercommissie. Voor een ander deel zijn die activiteiten gericht op het
opbouwen en onderhouden van relevante netwerken en het op niveau houden van
inhoudelijke kennis.
Contact met de raden
De Rekenkamercommissie hecht veel waarde aan goede contacten en korte lijnen met de
raden. De klankbordgroep Financiën is het officiële contactpunt voor de
Rekenkamercommissie en de gemeenteraden. Helaas is in 2020 een aantal vergaderingen
van de klankbordgroep niet doorgegaan.
Wel heeft de Rekenkamercommissie de raden geïnformeerd over de actuele stand van zaken
van onderzoeken door middel van twee nieuwsbrieven, één in juli en één in oktober.
Website
De Rekenkamercommissie hecht aan goede informatie over onze organisatie en onze
onderzoeken. Dat bevorderen we met onze website. Deze is te raadplegen via
www.rekenkamercommissiebuch.nl. Op de website zijn onder meer de
onderzoeksrapporten, de jaarstukken, nieuwsbrieven en de privacyverklaring te raadplegen.
Ook kan men door middel van een contactformulier vragen en opmerkingen aan de
Rekenkamercommissie meegeven. Verder zijn op de website links aangebracht naar de vier
gemeenten en vice versa, zodat de bereikbaarheid over en weer optimaal is.
Privacy/AVG
Ook de Rekenkamercommissie verwerkt soms persoonsgegevens in het kader van de
onderzoeken en moet zich houden aan de bepalingen uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Als wij onderzoeken laten doen door derden waarbij
privacygevoelige gegevens een rol (kunnen) spelen, dan sluiten we een zogenaamde
verwerkersovereenkomst af. Daarnaast is met de nieuwe Functionaris
Gegevensbescherming een aantal afspraken gemaakt om tot verdere versterking van
‘privacyproof’ onderzoeken te komen, onder meer door de invoering van een
verwerkersregister.
Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 Rekenkamercommissie BUCH-gemeenten

Externe contacten
- De wetgeving die op decentrale rekenkamers van toepassing is, staat voor enige
veranderingen. De Wet versterking decentrale rekenkamers ligt op dit moment voor bij
de Tweede Kamer. Frank van der Knaap is betrokken geweest bij de advisering over dit
onderwerp. Ook heeft hij via de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR) een aandeel geleverd in het opstellen van zogenaamde
‘Inspiratiekaders voor Rekenkamers’, welke recent door de minister van BZK aan de
Tweede Kamer zijn aangeboden.
- De NVRR heeft een juridische denktank opgezet. Deze denktank behandelt veel
voorkomende vragen van rekenkamer(commissies) in den lande. Namens de
Rekenkamercommissie heeft Wouter Zorg zitting in dit gremium.
- Namens de Rekenkamercommissie neemt de voorzitter, Judith de Groot, deel aan
overleg met een aantal andere Rekenkamers uit de regio ‘boven het IJ”. Het is nuttig en
informatief om met andere rekenkamers kennis uit te wisselen en van elkaar te leren.
De NVRR ondersteunt deze samenkomsten.
- De AVG en de Wbp stellen eisen op het gebied van privacy. Die eisen raken ook het werk
van de Rekenkamercommissie. Evert Jan van den Brink verzorgt op dit gebied de interne
en externe contacten.
4.

Financiële verantwoording

Het financieel jaaroverzicht 2020 van de Rekenkamercommissie ziet er als volgt uit:
Budget 2020
Virtuele reserve 2019

€ 80.568
€ 40.640

Totaal budget

€ 121.208

Bestedingsplan:

Begroot

Onderzoeken
Vergader- en reiskosten
Vergoedingen RKC
Secretariële ondersteuning
Overig (abonnementen, congressen etc.)
Onvoorzien
Totaal

€ 72.000
€ 2.500
€ 15.600
€ 4.400
€ 2.500
€ 8.000
€ 105.000

2020 voorlopig
€ 60.723
€ 558
€ 15.600
€ 3.898
€ 1.986
€ 26
€ 82.791

Totaal 2020

€ 82.791

Restant budget
Restant t.o.v. begroot

€ 38.417
€ 22.209
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Het restant van € 38.417 wordt meegenomen naar 2021. Dat is conform de financiële
spelregels die u in de Verordening heeft vastgelegd.
Ter toelichting op de cijfers het volgende:

Onderzoeken
Toelichting: onder deze post wordt het totaalbedrag aan uitbetaalde vergoedingen aan
externe onderzoeksbureaus weergegeven.
Vergoedingen leden Rekenkamercommissie
Toelichting: leden ontvangen een bruto vergoeding van € 300,- per maand voor hun
werkzaamheden en de voorzitter € 400,- Daarnaast worden, op declaratiebasis, reëel
gemaakte reiskosten vergoed conform de reiskostenvergoeding van de BUCH-organisatie.
Vanwege de Covid-19-crisis is in 2020 overwegend online vergaderd en zijn er nauwelijks
reiskosten gemaakt.
Vergaderkosten
De vergader- en reiskosten waren laag omdat de RKC sinds maart 2020 digitaal vergadert.
De kosten waren daardoor maar € 558 en daarin zit ook nog eens een factuur van € 125 die
nog bij 2019 hoort.
Secretariële ondersteuning
Toelichting: de Rekenkamercommissie heeft geen ondersteuning vanuit de griffies en huurt
daarom zelf secretariële ondersteuning in ten behoeve van verslaglegging, planning en
ondersteuning van de onderzoeken, externe contacten met offrerende onderzoeksbureaus,
etc. Dit gaat tegen een marktconform tarief.
Website
De Rekenkamercommissie beschikt over een eigen website. Op deze post staan in 2020
vooral structurele kosten voor regulier beheer en onderhoud (licenties, kleine aanpassingen,
en dergelijke). Deze kosten staan verantwoord onder ‘Overig’
Abonnementen
Toelichting: deze kosten zijn grotendeels te herleiden tot een digitaal abonnement op het
Noordhollands Dagblad en het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van
Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).
Onvoorzien
De post ‘ Onvoorzien’ was te hoog geschat, voor de begroting 2021 verlagen we deze post
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5.
Overzicht van aan- en aftreden
De leden van de Rekenkamercommissie zijn op 1 november 2018 voor een periode van 5
jaar (her)benoemd, conform het bepaalde in artikel 3 van de verordening.
Overzicht aantreden-aftreden
Leden
Datum aantreden
Judith de Groot (vz.)
1-11-2018
(herbenoeming)
Evert Jan van den Brink
1-11-2018
Wouter Zorg
1-11-2018
Frank van der Knaap
1-11-2018

Datum aftreden*
31-10-2023

Herbenoembaar
Nee

31-10-2023
31-10-2023
31-10-2023

Ja
Ja
Ja

*Invoering van de Wet Versterking Lokale Rekenkamers (verwacht in 2021) leidt tot een wettelijke
benoemingstermijn van zes jaar. Voor de zittende leden is een aanvullend besluit nodig of ook hún
lopende benoemingstermijn zes jaar zal bedragen.
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Jaarplan 2021
In 2021 zal het genoemde lopende onderzoek worden afgerond en zullen enkele nieuwe
onderzoeken worden gestart. Daarbij past de algemene disclaimer dat de corona-crisis het
tijdpad wat onzekerder maakt.
Lopend onderzoek
Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Het armoedebeleid in Nederland is de afgelopen jaren inhoudelijk veranderd. In
toenemende mate wordt de nadruk gelegd op preventie, vroegsignalering en aandacht voor
speciale doelgroepen zoals kinderen en jongeren. Die nadruk op preventie en
vroegsignalering heeft echter niet altijd geleid tot het terugdringen van armoede en
schulden of tot meer grip van de gemeenten op de kosten van de uitvoering van het
armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Dat komt deels doordat zij samenhangen met
landelijke regelingen, zoals de Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO. Maar ook andere
factoren bestendigen de omvang van de armoede- en schuldenproblematiek, zoals de
bevolkingssamenstelling, de werkgelegenheid en de woningmarkt. Ook de coronacrisis zal
naar verwachting invloed hebben op de armoede- en schuldenproblematiek van inwoners.
De vraag is nu in hoeverre de gemeenten er onder deze omstandigheden in slagen om hun
sturingsmogelijkheden effectief in te zetten en of de gemeenteraden in de positie zijn om
kaders te kunnen stellen en de resultaten goed te kunnen monitoren om zo nodig te kunnen
bijsturen. De vier BUCH-gemeenten stellen elk hun eigen beleid vast, waarvan de
voorbereiding en een deel van de uitvoering (bijvoorbeeld de inkoop/aanbesteding) loopt
via één organisatie: de Werkorganisatie.
Het doel van dit onderzoek is om de BUCH-gemeenten en de Werkorganisatie, en in het
bijzonder de vier gemeenteraden, meer inzicht te geven in de doeltreffendheid en
doelmatigheid van het viervoudige armoedebeleid en schuldhulpverlening en de
enkelvoudige beleidsvoorbereiding en uitvoering. Eind oktober is uw Rekenkamercommissie
het onderzoekstraject gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verweij-Jonker
Instituut. De oplevering van het rapport is voorzien rond de zomer van 2021.
Geplande onderzoeken
Begroting Bergen 2022
De Rekenkamercommissie heeft de ambitie om in het financiële planning- en controlproces
aan de gemeenteraden ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning zal bestaan uit een
analyse van de betreffende documenten en het signaleren van aandachtspunten. Wij willen
elk jaar één van de gemeenten langs gaan en de gemeenteraden van advies en
aanbevelingen voorzien. Na de positieve ervaring met een quick scan van de begroting van
Heiloo 2021, is dit jaar de gemeente Bergen aan de beurt.
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Subsidiebeleid en -uitvoering Bergen, Castricum en Heiloo
Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek in 2020 naar het subsidiebeleid en de
uitvoering ervan in Uitgeest, hebben de raden van de andere gemeenten laten weten ook
interesse te hebben in een dergelijk onderzoek, maar dan nadat de aanbevelingen uit dat
onderzoek zijn verwerkt in de aanpak van de organisatie. Dit zou de vorm kunnen hebben
van een verkort onderzoek.
Onderzoek 1, onderzoek 2
In 2021 zullen nog (tenminste) twee andere onderzoeken worden opgestart, waarvan één
in het voorjaar en af te ronden voor het einde van het jaar, en één welke in het najaar start
en zal doorlopen in 2022. De onderwerpen van deze onderzoeken moeten nog door de
Rekenkamercommissie worden vastgesteld. In de onderzoeksbudget van de begroting zijn
deze twee onderzoeken voor 100% van het budget, respectievelijk voor 50% (en 50% in
2022) opgenomen.
Voorraadagenda
In de bijlage bij dit jaarverslag/jaarplan is onze voorraadagenda opgenomen. Dit is een
dynamische lijst met potentieel te onderzoeken onderwerpen. Rijpe en groene
onderwerpen en ideeën staan door elkaar, zonder specifieke prioritering. De onderwerpen
komen voornamelijk voort uit gesprekken met gemeentelijke stakeholders, bestudering van
stukken en de inhoudelijke kennis, ervaring en expertise van de
Rekenkamercommissieleden. Ook onderzoeken van andere rekenkamers dienen ter
inspiratie. In de komende maanden zal de Rekenkamercommissie een definitieve keuze
voor invulling van de geplande onderzoeken maken.
Begroting 2021
Budget
Restant 2020

€ 81.794
€ 38.417
€ 120.211

Begroting 2021
Onderzoeken
Vergader- en reiskosten
Vergoedingen RKC
Secretariële
ondersteuning
Overig w.o. website
Onvoorzien

€ 64.000
€ 2.000
€ 15.600
€ 4.000
€ 2.500
€ 1000
€ 89.100
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Vrijval virtuele reserve
ten gunste van resultaat
2020

€ 31.111

* De beginstand van het budget wordt jaarlijks bepaald aan de hand van het aantal inwoners en een indexatie
factor. De wijze waarop dit moet worden berekend ligt vast in de Verordening.
**De post Onderzoeken omvat de onderzoeken Armoedebeleid en schuldhulpverlening (doorloop van 2021),
Begroting Bergen 2022, Subsidiebeleid en -uitvoering B,C,H, Onderzoek 1 en Onderzoek 2.
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Bijlage 1: Voorraadagenda onderzoeksonderwerpen

•

Privacy-/ informatieverwerking (verwerkingsregister, delen data, AVG).

•

Decentralisatie in het sociaal domein:

•

o Jeugdzorg.

•

o WMO (huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer, etc).

•

o Interactie met de burger, doelmatigheid en effectiviteit van dienstverlening,
digitalisering.

•

Sturingsinformatiewaarde P&C stukken begroting/ jaarrekening.

•

Kostentoerekening/kostendekkendheid afvalstoffen-, reinigingsheffing.

•

Permanente bewoning recreatiewoningen.

•

Parkeerbeleid, parkeerkosten.

•

Handhaving c.q. controle op omgevingsvergunningen.

•

Informatievoorziening gemeenteraden bij grote GR-en.

•

WABO / Omgevingswet (uitvoering c.q. voorbereiding).

•

Kadernota gemeente Heiloo.

•

Evaluatie Werkorganisatie BUCH.

•

Afslag A9, gemeente Heiloo.

•

Ondermijning/integriteit.

•

Doorwerkingsonderzoeken:

•

o Grondbeleid in alle vier de gemeenten.

•

o Groenvoorziening en – onderhoud Castricum.

•

o Archivering Bergen.

•

o Burgerparticipatie.

•

Subsidiebeleid- en uitvoering gemeenten Heiloo, Bergen en Castricum.

•

Handhaving drugslabs.

•

RO-beleid voor het centrum van de gemeente Bergen.

Deze Voorraadagenda is ook te vinden op onze website:
https://www.rekenkamercommissiebuch.nl/voorraadagenda-2/
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