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Voorwoord 
 
Voor u ligt alweer het derde jaarverslag van de Rekenkamercommissie Bergen. In dit 

verslag leggen wij verantwoording af over de door de rekenkamercommissie in 2010 

verrichte activiteiten en onderzoeken. Bij het jaarverslag is het jaarplan 2011 

gevoegd en daarin geven wij onze doelen aan voor het komende jaar.  

 

 

In 2010 is binnen de rekenkamercommissie een vacature ontstaan, die in het 

verslagjaar niet is ingevuld. Deze omstandigheid legde extra druk op de twee 

overgebleven leden van de rekenkamercommissie. Dit is een van de oorzaken van 

de verlate oplevering van het eindrapport over de uitvoering van het beleid op het 

gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In dit jaarverslag leest u meer 

hierover.   

 

In het jaarverslag 2009 / jaarplan 2010 werd er nog vanuit gegaan dat in 2010 naast 

het bovengenoemde onderzoek ook onderzoek kon worden gedaan naar de 

uitvoering van het subsidiebeleid en dat een start gemaakt kon worden met het 

onderzoek naar de invoering van het projectmatig werken binnen de organisatie van 

Bergen. 

 

Die ambitie is niet waargemaakt vanwege de in de rekenkamercommissie ontstane 

vacature.  Over wat de rekenkamercommissie wel gedaan heeft leest u in dit 

jaarverslag.   

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

A.A.J. Meester 

Voorzitter Rekenkamercommissie Bergen. 
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JAARVERSLAG 2010 

 
 
1. Inleiding 
 
De Rekenkamercommissie Bergen brengt hierbij haar jaarverslag over 2010 uit. Het 
verslag bevat een overzicht van de interne en externe activiteiten. Tevens wordt in 
het jaarverslag financiële verantwoording afgelegd over de besteding van het aan de 
rekenkamercommissie ter beschikking staande budget. 
 
2. Samenstelling 
 
De rekenkamercommissie is ingesteld bij raadsbesluit van 30 oktober 2007 en werd 
op 22 april 2008 geïnstalleerd. Aan het begin van het verslagjaar bestond de 
commissie uit: 
 
 Voorzitter : de heer A.A.J. (Ton) Meester  
 Leden  : de heer drs. Ing. G.J. (Gerard) Braas; 

  de heer mr. E. (Edwin) Thomas. 
 
De gemeenteraad heeft met ingang van 1 oktober 2010 de heer Thomas ontslagen 
als lid van de rekenkamercommissie. In de daardoor ontstane vacature is in het 
verslagjaar niet voorzien kunnen worden door de benoeming van een nieuw lid.  
 
De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, mevr. M. 
(Mieke) Miedema. 
 
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 elke tweede vrijdag van de maand in 
het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. In 2010 kwam de 
rekenkamercommissie tien maal bijeen (12 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni, 2 
juli, 10 september, 1 oktober, 5 november en 10 december).  
 
 
5. Onderzoeken 
 
Afronding onderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
 
In 2009 is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar de uitvoering 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Over de resultaten van dit onderzoek is 
(later dan gepland) in het najaar van 2010 gerapporteerd. De vertraging in dit 
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onderzoek is het gevolg van een vertrouwensbreuk binnen de 
rekenkamercommissie. De trekker van het onderzoek, de heer mr. E. Thomas, bleek 
het onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie, alsmede de voor het 
onderzoek vastgestelde opzet en methode, onvoldoende te volgen en bovendien trok 
hij zich zonder voorafgaand overleg wegens tijdgebrek terug uit het onderzoek. Dit 
leidde er toe dat de twee andere leden van de rekenkamercommissie, de heren drs. 
G.J. Braas en A.A.J. Meester, het onderzoek na ordening en bewerking van het 
inmiddels verzamelde onderzoeksmateriaal moesten afronden.    
 
De aanleiding om onderzoek te doen naar de uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning ligt in het onderzoek (uitgevoerd in 2008) van de 
rekenkamercommissie naar de programmabegroting. Tijdens dat onderzoek bleek, 
dat ten aanzien van het onderdeel maatschappelijke ondersteuning de activiteiten op 
onder andere het deelprogramma Wmo/Maatschappelijke begeleiding en advies niet 
concreet en meetbaar zijn.  De activiteiten van de Wmo zijn weliswaar in een 
afzonderlijke paragraaf (H) beschreven en meer ontwikkeld, maar de 
rekenkamercommissie veronderstelde, mede op grond van de 
verantwoordingsverplichting aan het rijk, dat meer concrete gegevens beschikbaar 
moeten zijn. 
 
Ook de gemeenteraad bleek behoefte te hebben aan meer informatie over de 
uitvoering van de Wmo getuige de motie “Wmo-prestatievelden” die in de 
raadsvergadering van 1 juli 2010 werd aangenomen.  
 
De doelstelling van het rekenkameronderzoek was om te toetsen of het Wmo-beleid 
in de gemeente Bergen voldoende SMART is geformuleerd ten behoeve van een 
doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering. 
 
De onderzoeksvragen die hieruit volgden waren: 
 

1. Wat zijn de belangrijkste wettelijke eisen van de Wmo? 
2. Is het geformuleerde beleid binnen de gemeente Bergen voldoende 

uitgewerkt om de Wmo doeltreffend, doelmatig en rechtmatig uit te voeren? 
3. Welke sturingsinformatie is beschikbaar en voldoet deze voor college en raad 

voor een adequate sturing van de Wmo? 
 
De rekenkamercommissie heeft voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen 
de rijkswetgeving en dossiers bestudeerd, een normenkader geformuleerd en 
betrokken ambtenaren geïnterviewd. Op basis hiervan heeft de 
rekenkamercommissie een reeks conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.  
 
Deze conclusies zijn: 
Ad 1. De uitwerking van het beleid voldoet aan de wettelijke eisen; 
Ad 2. De doelstellingen van het Wmo-beleid over de 9 prestatievelden zijn nog 
onvoldoende SMART geformuleerd. De activiteiten om de doelstellingen te bereiken 
zijn niet goed uitgewerkt en de te behalen resultaten zijn niet scherp genoeg 
beschreven. De middelen ter financiering van de activiteiten in de prestatievelden zijn 
niet gelabeld en daarom moeilijk beheersbaar en belemmeren een doelmatige 
sturing te vorderen.,  
Ad 3. De doelstellingen kunnen concreter en meer meetbaar geformuleerd worden. 
De informatie per prestatieveld behoort een verbeterslag te krijgen om adequate 
(bij)sturing te kunnen bieden voor het college. De kwaliteit van de informatie dient 
versterkt te worden zodat de raad zijn kaderstellende en controlerende taak kan 
uitoefenen. 
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Vervolgens heeft de rekenkamercommissie de navolgende aanbevelingen gedaan: 
 

1. Vraag het college per prestatieveld een overzicht van de hoofddoelstellingen, 
subdoelstellingen, activiteiten, te behalen resultaten, gebruikte middelen en 
meetbare prestaties en indicatoren. Wellicht kan bovenstaande gebruikt 
worden als evaluatie en de basis zijn voor de doorontwikkeling van de Wmo. 
Op deze wijze kan de raad beter zijn sturende en controlerende taak 
vervullen. 

2. Vraag het college om periodieke, naar de 9-prestatievelden 
gestandaardiseerde terugkoppeling/informatievoorziening over de uitvoering 
van het Wmo-beleid. Leg de verbinding  van deze terugkoppeling naar 
Programmabegroting en -rekening en laat de 9 prestatievelden daarin 
terugkomen. 

3. Voer een discussie over de doelen van de Wmo (vooral in het kader van de 
komende bezuinigingen) en gebruik daar zoveel mogelijk de feitelijk situatie 
van de gemeente Bergen bij. 

4. Maak bij de doorontwikkeling van het Wmo-beleid een beleidsplan op basis 
van beleidsdoelen per prestatieveld dat overzichtelijk, meetbaar, financieel 
beheersbaar/stuurbaar en controleerbaar is. Ontwikkel een beter 
meetinstrument om prestaties en effecten van de 9 prestatievelden te kunnen 
toetsen en ontwikkel afgeleid  sturingsinformatie om de uitvoering te volgen. 

5. Monitor de voortgang van de oprichting (doel programmabegroting 2010) van 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Communiceer naar de inwoners welke 
bevoegdheid het CJG wel en niet heeft.  

6. Laat het Wmo-loket toetsen door Zorgbelang en gebruikt dit als 0-meting om 
de gewenste kwaliteit te definiëren. Ontwikkel een traject met streefcijfers 
voor de informatievoorziening om de doelgroep beter te bereiken. 

7. Breng de mantelzorgers en vrijwilligers in kaart en ontwikkel een traject om 
deze doelgroep maximaal te bereiken. Zie ook Programma 2 van het Coalitie-
akkoord. 

8. Dring er bij het college op aan dat eind van dit jaar de ongeveer 95 cliënten 
die als gevolg van de pakketmaatregelen AWBZ buiten de boot vallen in 
beeld zijn en geïnformeerd zijn over hun eventuele recht op Wmo. 

9. Werk de huishoudelijk hulp, woonvoorziening en de prestatievelden 7, 8 en 9 
uit zoals in de eerste aanbeveling wordt beschreven. 

 
Bij brief van 9 september 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders 
gereageerd op de bevindingen van de rekenkamercommissie. Het rapport met de 
reactie van het college is vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. Zoals 
hierboven al is gememoreerd heeft de presentatie van het onderzoeksrapport (aan 
de algemene raadscommissie) niet meer in het verslagjaar kunnen plaatsvinden.  
 
Onderzoek subsidiebeleid gemeente Bergen 
 
Op 26 mei 2009 stelde de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening Bergen 
2009 vast. In deze verordening wordt de methode van Beleidsgestuurde Contract 
Financiering (BCF) gehanteerd.  
Het subsidiebeleid wordt gehanteerd als instrument om subsidiegelden op een 
transparante wijze in te zetten. Het beleid is er ook op gericht om met beperkte 
financiële middelen zoveel mogelijk doelen te realiseren. 
 
De vraag doet zich voor of de uitvoering van het subsidiebeleid effectief en efficiënt 
plaatsvindt en met name ook hoe in de praktijk de in de subsidieverordening 
geïntroduceerde BCF werkt. 
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De centrale onderzoeksvraag is: Is het subsidiebeleid en de uitvoering ervan 
doeltreffend en doelmatig en hoe wordt dit ervaren door de ontvangers en de 
gemeente? 
 
De door de rekenkamercommissie opgestelde onderzoeksopzet is bij brief van 13 
december 2010 ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
De rekenkamercommissie heeft besloten om het onderzoek op te dragen aan een 
extern bureau. In samenwerking met Inkoop en Aanbesteding is onder 3 bureaus 
een aanbesteding van de onderzoeksopdracht gehouden. Deze aanbesteding heeft 
geleid tot gunning van de opdracht aan I&O Research te Hoorn. 
 
De daadwerkelijke start van het onderzoek zal plaatsvinden in 2011. 
 
 
Onderzoek parkeerterrein Hargen 
 
De totstandkoming van het parkeerterrein in Hargen leek een onderwerp voor nader 
onderzoek. De rekenkamercommissie nam kennis van de vragen die door de raad 
hierover zijn gesteld, alsmede van de antwoorden van het college daarop. Over de 
besteding van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget is 
gerapporteerd door de accountant. De algemene conclusie is dat de aanleg van het 
parkeerterrein volgens de daarvoor geldende regels is geschied en dat de 
exploitatieopzet voldoet aan de wensen van de gemeenteraad. 
Op grond hiervan heeft de rekenkamercommissie geen aanleiding gezien om  een 
onderzoek te starten. 
 
 
Onderzoek werking en effectiviteit projectmatig werken 
 
De gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie verzocht om onderzoek te doen 
naar de werking en effectiviteit van het projectmatig werken. De aanleiding voor dit 
verzoek werd gevormd door: 

a. de budgetoverschrijding bij de totstandkoming van de 
structuurvisie Landelijk Gebied; 

b. het onderzoeksrapport Structuurvisie Landelijk Gebied, 
uitgebracht door Naem & Partners Organisatieadviseurs; 

c. de reactie op de aanbevelingen van het college bij brief van 27 
januari 2010 en 

d. de beoordeling van de raad van de reactie van het college. 
 
 
De onderzoeksvraag luidt: 
 
Is er in het voorjaar 2011 voldoende vooruitgang geboekt bij invoering van 
projectmatig werken waardoor projecten beter beheerst worden en de 
verantwoording adequaat kan plaatsvinden? 
 
De door de rekenkamercommissie opgestelde onderzoeksopzet is bij brief van 13 
december 2010 ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 
De daadwerkelijke start vindt plaats in het eerste kwartaal van 2011. 
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7. Verantwoording budget 
 
Het totaal beschikbare budget bedroeg voor 2010: €  48.000,-- 
 
Dit budget is als volgt besteed: 
 
 Realisatie 2009 Begroting 2010 Realisatie 2010 
Vergoeding leden 
rekenkamer 

€ 10.705,73 € 11.000 € 8.127,77 

Contributies, 
abonnementen, 
congressen etc. 

€ 395 €  2.000 €    195,00 

Kosten 
onderzoek 

€ 19.312,50 € 27.500 € 4.856,75 

Inhuur externen € 180 € 3.000 € 2.425,71 
Ambtelijk 
secretaris 

   

Overige  € 4.500 €  2.535,47 
Totaal € 30.593,23 € 48.000 € 18.127,70 
 
Door de interne problematiek is de productiviteit achtergebleven. De voor 2010 
geplande onderzoeken naar het subsidiebeleid en het projectmatig werken zijn 
daardoor op de plank blijven liggen terwijl in de begroting rekening was gehouden 
met uitbesteding van een van deze twee onderzoeken aan een extern bureau.  
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JAARPLAN 2011 
 
 
 
1. Ambities 2008-2014 
 
In het jaarverslag 2008 / jaarplan 2009 werd als ambitie vermeld, dat de 
rekenkamercommissie in haar zittingsperiode ca. 6 omvangrijke onderzoeken (met 
een langere doorlooptijd) en ca. 6 beknopte onderzoeken (met een korte 
doorlooptijd) wil verrichten. In 2010 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek  
(uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning) ter hand genomen en dit onderzoek 
was ultimo 2010 gereed. De presentatie van dit onderzoek aan de raadscommissie 
heeft niet meer in 2010 plaats kunnen vinden. Van het oppakken van beknopte 
onderzoeken (quick scans) is nog geen sprake geweest. 
 
2. Onderzoeksonderwerpen 2011 
 
In 2011 zal de rekenkamercommissie het hierboven al gememoreerde onderzoek 
naar de uitvoering van de Wmo afronden en  nieuwe onderzoeken starten. Het 
onderwerp voor dit nieuwe onderzoek kiest de rekenkamercommissie uit de, als 
bijlage opgenomen, dynamische groslijst.  
 
Besloten is om onderzoek te doen naar de implementatie van de nieuwe ambtelijke 
organisatiestructuur ten aanzien van projectbeheer en projectmatig werken (loopt 
door in 2011) en naar de uitvoering van het subsidiebeleid. De onderzoeksopzetten 
van beide onderzoeken zijn op 13 december 2010 aan de gemeenteraad 
meegedeeld. 
 
De Algemene Rekenkamer is een project gestart om samen met lokale 
rekenkamercommissies het beoogde doel, de voortgang van de opzet en de werking 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin te onderzoeken. Binnenkort worden de 
rekenkamercommissies van de Nederlandse gemeenten benaderd om te 
participeren in dit onderzoek. Dit onderzoek zal in de tweede helft van 2011 
plaatsvinden. Op basis van de onderzoeksopzet zal de rekenkamercommissie 
Bergen een besluit nemen over de participatie in dit onderzoek, dat zich richt op een 
van de aanbevelingen van het uitgevoerde Wmo-onderzoek. 
  
3. In 2011 in te zetten middelen 
 
De leden van de Rekenkamercommissie Bergen hebben ruime onderzoekservaring 
zodat zij binnen zekere grenzen zelf onderzoek zullen uitvoeren, zeker wanneer de 
voor het onderzoek benodigde informatie beschikbaar en makkelijk toegankelijk is. 
Complexe onderzoeken zullen niet geheel of grotendeels niet door de 
commissieleden zelf uitgevoerd kunnen worden. Voor dergelijke 
onderzoeksprojecten zal veelal externe onderzoekscapaciteit ingehuurd moeten 
worden. Op deze inhuur is het onderzoeksprotocol van toepassing.  
 
Voor het onderzoek naar de uitvoering van het subsidiebeleid wordt een extern 
bureau (in casu I&O Research te Hoorn) ingeschakeld. Het onderzoek naar de 
werking en effectiviteit van het projectmatig werken wordt door de 
rekenkamercommissie zelf uitgevoerd.  
  
Het budget van de rekenkamercommissie voor 2011 is € 48.000,--.  
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4. Begroting 2011 
 
Dit budget zal als volgt worden besteed: 
 
 Realisatie 

2008 
Realisatie 
2009 

Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Vergoeding leden 
rekenkamer 

€ 13.314 € 10.705,73 €   8.127,77 € 11.000 

Contributies, 
abonnementen, 
congressen etc. 

€      643 €      395,00 €      195,00 €   1.000 

Kosten onderzoek  € 19.312,50 €    4.856,75 € 35.000 
Inhuur externen  €      180,00 €    2.425,71  
Overige €    5.348  €    2.535,47 €   1.000 
Totaal € 19.305 € 30.593,23 € 18.140,70 € 48.000 
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Bijlage: Dynamische groslijst van onderzoeksonderwerpen 
 
 
 Doeltreffendheid/ 

doelmatigheid 
Substantieel 
belang 

Beinvloed-
baar beleid 

Spreiding 
over gem. 
beleid 

Communiceerbaar 

Centrum voor Jeugd 
en Gezin 

     

Wet Werk en 
Bijstand 

     

Subsidieverstrek- 
kingen 

     

Verbonden partijen 
 

     

Grondbeleid 
 

     

Museaal Centrum 
 

     

De Watertoren 
 

     

Nieuw gemeentehuis      
Bergense School 
 

     

Armoedebeleid 
 

     

WOZ Taxaties 
 

     

Nieuwe Wet RO 
 

     

Terugloop financiën      
Uitvoering raads- 
besluiten 

     

Projectbeheer /  
Projectmatig werken 

     

Coalitieprogramma 
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