
Nieuwsbrief oktober 2021

1

wer

Nieuwsbrief 
Rekenkamer-
commissie BUCH
     
Oktober 2021



Nieuwsbrief oktober 2021

2

Geachte leden van de gemeenteraad,

Wat vliegt de tijd! Begin dit jaar  presenteerden wij  ons  jaarverslag 2020 en het jaarplan 

2021. Inmiddels zijn we alweer ruim over de helft van het kalenderjaar 2021. Hoog tijd voor  

een korte update vanuit uw Rekenkamercommissie. Er is namelijk veel gebeurd en er staat 

nog veel meer op stapel! 

1. Rekenkameronderzoek schuldhulpverlening en armoedebeleid

Eind  oktober  2020  zijn  wij  gestart  met  een  onderzoek  naar  het  armoedebeleid  en 

schuldhulpverlening bij de BUCH-gemeenten. 

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 armoedebeleid en schuldhulpverlening. 

De  centrale  vraag  in  het  onderzoek  is  in  hoeverre  de  gemeenten  erin  slagen  om  hun 

sturingsmogelijkheden effectief  in  te  zetten  en  of  de  gemeenteraden  in  positie  zijn  om 

kaders te stellen en de resultaten goed te monitoren, om zo nodig te kunnen bijsturen. 

Op het moment van schrijven is het conceptrapport bijna gereed voor de ambtelijke hoor-  

en wederhoor. Hierna wordt het rapport voorgelegd voor bestuurlijke hoor- en wederhoor. 

Het rapport, inclusief conclusies en aanbevelingen, wordt naar verwachting begin komend 

jaar aan de raden aangeboden.

2. Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling BUCH

In 2020 is de BUCH-samenwerking geëvalueerd door onderzoeksbureau Berenschot. Uit het 

rapport ‘BUCH-gemeenten samen in zee’ blijkt dat onder meer is gekeken naar de meest 

centrale  doelstelling  bij  de  start  van  die  samenwerking,  namelijk  het  niveau  van  de 

dienstverlening.  Ook  is  veel  aandacht  besteed  aan  een  onderwerp  dat  gedurende  de 

samenwerking  vaak  is  (en nog steeds wordt)  bediscussieerd:  de  eigen beleidsruimte,  de 

zogenoemde couleur locale. In de evaluatie is niet gereflecteerd op de formele basis van de  

governance,  namelijk  de  gemeenschappelijke  regeling  zelf.  De  vraag  of  de 

bedrijfsvoeringsorganisatie de beste vorm is voor de BUCH-samenwerking is in de evaluatie 

niet  gesteld.  Evenmin  is  aandacht  besteed aan  de  vraag  of  een  andere  juridische  vorm 

mogelijk  aan de geuite bezwaren tegen de huidige samenwerking tegemoet zou kunnen 

komen. Terwijl tenminste drie conclusies van het onderzoek, namelijk dat het draagvlak voor 

de  samenwerking  is  afgenomen,  dat  de  samenwerking  zelf  onderwerp  is  geworden van 

politiek  debat,  en  dat  de  inhoudelijke  en  gemeenschappelijke  focus  ontbreekt  daartoe 

aanleiding zouden kunnen geven.

https://www.rekenkamercommissiebuch.nl/wp-content/uploads/2021/01/Jaarverslag-2020-Jaarplan-2021_def.pdf
https://www.rekenkamercommissiebuch.nl/wp-content/uploads/2021/01/Jaarverslag-2020-Jaarplan-2021_def.pdf
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De vraag lijkt gerechtvaardigd of de huidige juridische vorm, de bedrijfsvoeringsorganisatie,  

de vorm is die het beste past bij de twijfels die over de samenwerking bestaan. Zou een 

andere  samenwerkingsvorm  binnen  de  mogelijkheden  van  de  Wet  gemeenschappelijke 

regelingen  misschien  meer  beantwoorden  aan  de  kritiekpunten  jegens  het 

intergemeentelijke  samenwerkingsverband?  En  bieden  de  aanstaande  wetswijzigingen 

perspectief voor de betrokkenheid van de raden?

Met deze vragen in het achterhoofd is de RKC vóór de zomer gestart met de voorbereiding 

van een onderzoek naar de gemeenschappelijke regeling BUCH. 

Op  21  september  jl.  is  over  de  onderzoeksopzet  gesproken  met  de  BUCH-werkgroep 

Financiële Aspecten. Dit  gesprek heeft geleid tot een bijstelling van de onderzoeksopzet.  

Kort gezegd zal het onderzoek zich meer richten op de huidige gemeenschappelijke regeling 

en  de  mogelijkheden  die  daarbinnen  bestaan.  Van  het  in  kaart  brengen  van  andere 

mogelijke (juridische) vormen van samenwerking, inclusief voor- en nadelen, wordt in dit 

stadium afgezien.  In plaats van een uitgebreid RKC-rapport,  zal  het onderzoek meer een 

Quick  Scan  karakter  krijgen.  Terugkoppeling  aan  de  gemeenteraden  zal  bijgevolg 

plaatsvinden  in  een  ‘inspiratiedocument’  en  niet  in  een rapport,  inclusief  ambtelijke  en 

bestuurlijke hoor- en wederhoor, etc. 

Een en ander maakt dat de scope beperkt(er) is. Dat maakt weer dat doorlooptijd van het 

onderzoek aanzienlijk bekort wordt. Begin oktober zal het onderzoek worden afgetrapt. Dat 

zal  niet  ongemerkt  voorbijgaan:  tussen 11 en 15 oktober zijn ‘input-gesprekken’  met de 

diverse gemeenteraden gepland. Oplevering van het inspiratiedocument is nu voorzien eind 

november 2021.

3. Opvolgingsonderzoek 

De RKC wil graag weten of de aanbevelingen uit onderzoeksrapporten daadwerkelijk worden 

opgevolgd. Daarom komen wij met een zogeheten ‘opvolgingsonderzoek’. We kijken bij dit 

onderzoek niet alleen naar de opvolging van de aanbevelingen, maar ook naar het 

besluitvormingsproces.

Met de uitkomsten van dit onderzoek wil de RKC inzichtelijk maken hoe het 

besluitvormingsproces in de BUCH-gemeenten is ingericht en welke resultaten dat oplevert. 

Daarbij hopen wij ook aanbevelingen te kunnen doen waarmee de vier gemeenteraden en 

colleges, en wellicht ook de Werkorganisatie, in de toekomst doelmatiger en effectiever met 

de raadsbesluiten aan de slag kunnen. 

In termen van de ‘cirkels van doorwerking’, een model dat door de NVRR wordt gehanteerd 

voor de mate van doorwerking,  beperkt  ons  onderzoek zich tot  de eerste drie fasen: 1. 

https://www.nvrr.nl/publicatie/1762/handreiking-meten-van-doorwerkingen-rekenkamerproducten/
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR413702/1
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agenderen en bespreken,  2.  besluiten,  3.  implementeren.  De fasen  4.  effectueren en 5. 

verantwoorden vallen buiten de reikwijdte van dit onderzoek.

In dit onderzoek wordt overigens uitsluitend gekeken naar onderzoeken die door de RKC zijn 

uitgevoerd ten behoeve van alle vier de BUCH-gemeenten. Dat zijn achtereenvolgens de 

onderzoeken  naar  burgerparticipatie,  financiële  risico’s  GGD  Hollands  Noorden,  inhuur 

externen en klachtenbehandelingsstructuur. 

4. Analyse begroting gemeente Bergen

De rol van een RKC is breed en veelzijdig. Vaak richt de aandacht zich op het geformuleerde 

beleid en/of de uitvoering hiervan. Dit soort onderzoeken zijn doorgaans arbeidsintensief, 

diepgravend en daarmee tijdrovend en kostbaar. Vorig jaar hebben wij geëxperimenteerd 

met een andere aanpak.  Middels een QuickScan is de begroting van de gemeente Heiloo 

onder de loep genomen. Niet, zoals gebruikelijk, op basis van uitgebreid dossieronderzoek 

gesprekken en ambtelijke- en bestuurlijke hoor- en wederhoor. In dit geval dienden enkel en 

alleen  publiek  toegankelijke  documenten  als  inspiratiebron  voor  enkele  beschouwingen, 

suggesties  en  aanbevelingen  aan  de  gemeenteraad.  Dit  alles  ten  behoeve  van  de 

ondersteuning van de rol van de gemeenteraad in het begrotingsproces.

De QuickScan is door de gemeenteraad van Heiloo positief ontvangen. Reden om aan dit 

experiment  een  vervolg  te  geven.  Dit  jaar  zal  een  Quick  Scan  worden  verricht  op  de 

begroting van de gemeente Bergen. Die quick scan zal in oktober worden uitgevoerd. 

Voorzitterswissel per 1 september 2021

Per  1  september  2021  heeft Judith  de  Groot  de  voorzittershamer  van  de  

Rekenkamercommissie BUCH overgedragen aan Frank van der Knaap. Judith heeft de rol van 

voorzitter  sinds  de  start  van  de  Rekenkamercommissie  (2016)  vervuld.  Reden  voor  de 

wisseling van rollen is het feit dat zij door een recente verhuizing de voorzitterstaken niet 

langer optimaal kon vormgeven. Judith blijft wel lid van de RKC. De functiewisseling heeft 

ook  invloed  op  de  verdeling  van  de  contactgemeentes.  Frank  zal  voortaan  als 

contactpersoon  voor  de  gemeente  Bergen  gaan  fungeren.  Judith  zal  voortaan  Uitgeest 

bedienen.  Evert  Jan  van  den  Brink  en  Wouter  Zorg  blijven  contactpersoon  voor 

onderscheidenlijk Castricum en Heiloo.

Tot slot

Mocht het voorgaande nog aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan zij wij uiteraard 

meer dan bereid om deze te beantwoorden. De RKC hoopt met deze stand van zaken uw 

gemeenteraad in ieder geval van dienst te zijn geweest.
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Met vriendelijke groet,

Namens de Rekenkamercommissie BUCH,

Frank van der Knaap, voorzitter

Evert Jan van den Brink 

Judith de Groot 

Wouter Zorg  


