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Voorwoord 
 
 

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

verslag leggen wij verantwoording af over de door de rekenkamercommissie in 2011 

verrichte activiteiten en onderzoeken. Bij het jaarverslag is het jaarplan 2012 

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

 

Het jaar 2011 sloten wij af met vier rapporten. Een daarvan (wet maatschappelijke 

omdersteuning) kon behandeld worden door de gemeenteraad.  De drie andere 

rapporten (Subsidiebeleid, Projectmatig Werken en Centrum voor Jeugd en Gezin) 

bevinden zich in de eindfase. De doorlooptijden van deze rapporten zijn eigenlijk te 

lang waardoor ingeleverd wordt op de actualiteit daarvan. Dit moet verbeteren en 

daarvoor is de medewerking nodig van de ambtelijke organisatie en van het college 

van burgemeester en wethouders.   

 

Een kritisch punt is nog dat de ambtelijke organisatie bij het geven van haar 

ziesnwijze op de conceptrapporten verder gaat dan aan haar gevraagd wordt, n.l. te 

beoordelen of het feitenonderzoek correct is.  De ervaring is dat de ambtelijke 

organisatie in haar reactie ook ingaat op of een oordeel geeft over de bestuurlijke 

aspecten van de rapportage.  Deze werkwijze werkt naar onze mening vertragend. 

Wij zullen dan ook in overleg met de gemeenteraad/griffie bezien of het mogelijk is 

om in plaats van een minimale reactietermijn (2 weken) een maximale reactietermijn  

in de verordening op te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

A.A.J. Meester 

Voorzitter Rekenkamercommissie Bergen. 
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JAARVERSLAG 2011 

 
 
1. Inleiding 
 
Het jaarverslag van de Rekenkamercommissie Bergen biedt een overzicht van haar 
werkzaamheden in 2011. In het jaarverslag wordt ook financiële verantwoording 
afgelegd over de besteding van het aan de rekenkamercommissie ter beschikking 
staande budget. 
 
2. Samenstelling 
 
Aan het begin van het verslagjaar kende de rekenkamercommissie een vacature. Bij 
raadsbesluit van 10 maart 2011 is in deze vacature voorzien. Sindsdien  bestaat de 
rekenkamercommissie uit: 
 
 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. 
 
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 2011 kwam de 
rekenkamercommissie tien maal bijeen (7 januari, 11 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 
10 juni, 8 juli, 8 september, 7 oktober en 9 december).  
 
 
5. Onderzoeken 
 
Afronding onderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
 
Het in 2009 gestarte onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning kon aan het begin van het verslagjaar worden afgerond met een 
presentatie van de onderzoeksresultaten (conclusies en aanbevelingen) aan de 
Algemene Raadscommissie in haar vergadering van 6 januari 2011. De Algemene 
Raadscommissie besloot om het rapport (als A-stuk) door te geleiden aan de 
gemeenteraad met het advies om de aanbevelingen over te nemen.  Deze 
aanbevelingen luidden als volgt: 
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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. 

 
 
Afronding onderzoek subsidiebeleid gemeente Bergen 
 
Aan het einde van het vorige verslagjaar besloot de rekenkamercommissie om een 
onderzoek te doen naar het subsidiebeleid. Dit onderwerp is gekozen vanwege  het 
beleidsmatige, financiële en maatschappelijke  belang van dit beleidsinstrument. Het 
onderzoek betreft de vraag of de uitvoering van het subsidiebeleid doeltreffend en 
doelmatig is en hoe dit wordt ervaren door de ontvangers van de subsidie en door de 
gemeente. Daarbij speelt een rol in welke mate het subsidiebeleid bijdraagt aan de 
realisering van gemeentelijke doelen en of het uitvoeringsproces helder en logisch is 
georganiseerd. De kaderstellende en controlerende rol van de Raad is daarbij 
nadrukkelijk in de beschouwingen betrokken. 
 
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. 
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De rekenkamercommissie heeft besloten om het (feiten)onderzoek op te dragen aan 
I&O Research te Hoorn. 
 
I&O Research heeft in oktober 2011 over haar bevindingen gerapporteerd en op 
basis daarvan heeft de rekenkamercommissie de volgende conclusies getrokken:  
 

1. Het is in de meeste gevallen niet duidelijk welke maatschappelijke doelen 
door middel van welk beleid bereikt worden en hoe de effecten en prestaties 
vastgesteld kunnen worden. 

 
2. Aan de verschillende doelstellingen uit het beleidsplan MOV en uit de 

programmabegroting zijn lang niet altijd te bereiken effecten en prestaties 
gekoppeld. 
Het beleidsplan MOV en de Programmabegroting gebruiken verschillende 
terminologie, indeling en wijze van uitwerking. Er is uit beiden niet te 
herleiden in hoeverre voor de realisatie van de beleidsdoelen subsidies 
worden ingezet. De raad is hiermee onvoldoende in staat zijn kaderstellende 
taak uit te oefenen. 

 
3. Het is niet altijd duidelijk welke bijdrage de gesubsidieerde instellingen 

leveren aan de realisatie van de beleidsdoelen en daarmee ook niet welke 
bijdrage de subsidie daaraan levert. 
Bij de instellingen bestaat een grote behoefte aan duidelijker afspraken met 
de gemeente over de doelstellingen en gewenste maatschappelijke effecten 
van hun aanbod. 

 
4. De subsidieverstrekking gebeurt op aanvraag (reactief). Als de aanvraag 

voldoet aan de beleidsdoelstellingen en er zijn middelen beschikbaar dan 
wordt de aanvraag toegewezen. Er is geen sprake van een gerichte 
opdrachtvraag aan instellingen (pro-actief), die al dan niet via een 
aanbestedingsprocedure ingevuld kan worden door verschillende 
concurrerende aanbieders. 

 
5. Het is niet altijd duidelijk aan welke instelling met welke doelstelling welk 

bedrag wordt toegekend.  
Het ontbreekt aan een inzichtelijke administratie waarin financiële en 
inhoudelijke informatie over de verstrekte welzijnssubsidies gekoppeld 
kunnen worden weergegeven.  

 
6. De beleidscyclus voorziet niet in een inhoudelijke evaluatie, verricht geen 

(na)metingen en doet hiervan geen geïntegreerd verslag aan de raad. 
In de praktijk vindt vooral een financiële evaluatie en geen inhoudelijk 
evaluatie plaats. 
De raad heeft daardoor onvoldoende informatie om zijn controlerende taak uit 
te oefenen. 

 
7. De in de Subsidieverordening opgenomen algemene uitgangspunten van 

beleid worden niet structureel betrokken in de toetsing bij aanvraag en in de 
evaluatie . 

 
Op grond van deze hoofdconclusies komt de rekenkamercommissie, als antwoord op 
de geformuleerde centrale onderzoeksvraag, tot de volgende eindconclusie: 
 

 6



De raad is niet in staat vast te stellen dat het subsidiebeleid en de uitvoering 
doeltreffend en doelmatig is en kan daarmee geen invulling geven aan haar 
controlerende taak. 
(Door de algemene omschrijving van beleidsdoelen geven de ontvangers van 
subsidie zelf invulling aan de (mate van) realisatie van die doelen).  
 
Gezien de bovenstaande conclusies zijn er verbeteringen nodig om de 
doeltreffendheid en de doelmatigheid van het subsidiebeleid vast te kunnen stellen 
en mogelijk te vergroten. De rekenkamercommissie heeft dan ook de volgende 
aanbevelingen gedaan: 
 
a. Ten aanzien van de kaderstellende en controlerende rol van de Raad. 
 

Verbeter als raad uw kaderstellende en controlerende rol inzake 
subsidieverstrekking  
 

a. Voer als raad een fundamentele discussie over de rol van 
subsidies als sturingsmiddel om beleidsdoelen te realiseren. 
Bepaal daarbij de gewenste verbetering van de volgende 
aspecten: 

• Concretisering van gewenste maatschappelijke 
effecten en beleidsdoelstellingen in de 
programmabegroting. Benoem expliciet in de 
programmabegroting welke beleidsdoelstellingen 
(mede) door middel van subsidies gerealiseerd 
mogen worden en hoeveel geld daarvoor beschikbaar 
wordt gesteld. 

• De wijze waarop het subsidie instrument voor de 
realisering van die gewenste maatschappelijke 
effecten wordt ingezet  

• Meer inzet van BCF subsidies op basis van 
realistische en zo optimaal mogelijke afspraken over 
resultaten en SMART geformuleerde 
prestatievereisten.  

• Verbetering van de inhoudelijke verantwoording van 
met subsidies bereikte resultaten 

 
b. Verlang, als onderdeel van de kaderstellende taak en de 

raadscontrole,  van het college een (meerjaren, en aan de 
termijn van de budgetsubsidies gekoppeld) subsidieplan 
waarin opgenomen de gewenste maatschappelijke effecten, de 
beleidsdoelstellingen (beide concreet en meetbaar), omvang 
van ingezette subsidies en aan wie.  Laat de vaststelling van 
dit subsidieplan een bevoegdheid zijn van de raad. 

 
c. Verlang, als onderdeel van de raadscontrole,  van het college 

een jaarlijks overzicht van verstrekte subsidies en behaalde 
resultaten en afwijkingen ten opzichte van het subsidieplan.  

 
d. Bepaal of de raad wil komen tot een pro-actief subsidiebeleid. 

In een pro-actief subsidiebeleid geeft de gemeente  aan welke 
beleidsdoelen zij concreet gerealiseerd wil zien door prestaties 
van anderen met behulp van subsidiegelden. Door middel van 
bijvoorbeeld een aanbesteding kunnen instellingen daarop 
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inschrijven. De gemeente kan dan het beste aanbod 
accepteren. Laat het college hiertoe voorstellen doen. 

 
b. Ten aanzien van de uitvoering van het subsidiebeleid door  het college en de 
ambtelijke organisatie  
 
 

1. Concretiseer de gewenste effecten van het gemeentelijk beleid en leg een 
heldere relatie tussen die gewenste effecten en de daarvoor beoogde 
resultaten van de subsidieverstrekking.  

 
a. Formuleer als voorstel aan de raad, concreet en 

resultaatgericht, in een (meerjaren) subsidieplan de gewenste 
maatschappelijke effecten en de daarvoor te leveren  
prestaties in beleidsnota,’ programmabegroting .  Werk de 
beleidsdoelstellingen daarvoor verder, concreter en meetbaar 
uit. Gebruik bijvoorbeeld de systematiek van de 3 W-vragen 
van de programmabegroting als structuur voor het 
subsidieplan. 

 
b. Geef al in de programmabegroting, ten behoeve van de raad,  

duidelijk en meetbaar aan welke bijdrage subsidies moeten 
leveren aan de gewenste effecten in de samenleving 

 
c. Maak de mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidie voor het 

realiseren van geconcretiseerde en meetbare 
maatschappelijke effecten openbaar. Geef daarbij duidelijk aan 
onder welke voorwaarden subsidieverstrekking plaatsvindt. 
Maak de subsidieverordening (en daarbij ook de 
subsidieaanvraag) toegankelijker (interactief en digitaal; 
publieksvriendelijke folder).  

 
d. Geef in de beschikking aan wat de relatie is  tussen de 

verwachte prestatie van de instelling en het maatschappelijk 
effect waaraan deze prestatie moet bijdragen. Betrek op deze 
wijze de instelling meer bij de beleidsrealisatie van de 
gemeente.  

 
e. Gebruik de vooraf concreet geformuleerde verlangde 

prestaties als afwegingskader om subsidieaanvragen te 
kunnen beoordelen en afwegen. 

 
 

2.  Maak het mogelijk vast te stellen in hoeverre de subsidies hebben 
bijgedragen aan de beleidsdoelen. Formuleer gewenste prestaties 
resultaatgericht en zorg dat realisatie daarvan ook is vast te stellen.  
Verbeter het proces van monitoren, verantwoorden en bijsturen van de 
subsidieverstrekking, met name ten aanzien van de sturing op de inhoudelijke 
rapportage. 

 
a. Zie in algemene zin strikter toe op de schriftelijke 

verantwoording door de instellingen van de resultaten die zijn 
bereikt met of door de subsidie. Maak daarbij aan de 
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instellingen duidelijk wat precies van de rapportage wordt 
verwacht in het licht van het onderscheid tussen inhoudelijke 
verantwoording en financiële verantwoording, aansluitend op 
het vereiste niveau van resultaatgerichtheid en de meetbare 
prestatievereisten. Toets als gemeente niet alleen op financiële 
aspecten maar vooral ook op inhoudelijke aspecten. Evalueren 
is immers leren! 

 
b. Maak voor subsidie in de beschikking duidelijk in hoeverre 

deze bij moet dragen aan welk specifiek beleidsdoel. Hanteer 
daarbij als uitgangspunt zo specifiek mogelijke formulering van 
resultaten (SMART) zodat de bijdrage aan het beleidsdoel 
meetbaar en evalueerbaar wordt.  

 
 

c. Stel niet alleen voor BCF subsidies maar ook voor de andere 
subsidietypen duidelijker eisen aan de inhoudelijke 
verslaglegging en formuleer die in de beschikking. Kom waar 
mogelijk tot een verder gebruik van de BCF systematiek. Rond 
het BCF traject met de Bibliotheek af. 

 
d. Verbeter documentatie en bewaking subsidieproces, bijv. door 

centrale, digitale documentatie (zorgen voor overzichtelijke 
dossiers op 1 centrale (digitale) locatie met een inhoudsopgave 
zodat informatie over en contact met instelling niet afhangt van 
1 persoon, maar gemakkelijk kan worden overgedragen). 
Vermeld subsidievoorwaarden, procedures, en afspraken 
(SMART)  in alle beschikkingen. Leg alle afspraken en 
contacten vast in een (digitaal) dossier. 

 
e. Zorg voor een structurele documentatie en beoordeling van de 

inhoudelijke verantwoording van de resultaten van de 
verstrekte subsidies. 

 
f. Verantwoord aan de hand van die documentatie op een 

geaggregeerde manier jaarlijks aan de raad de bereikte 
resultaten en afwijkingen van afspraken en beoogde 
resultaten.  

 
g. Evalueer jaarlijks het (meerjaren) subsidieplan  

 
h. Voeg bij de jaarrekening een overzicht van de verschillende 

subsidies, uitgesplitst naar sectoren, geconcretiseerde 
maatschappelijke effecten en subsidietypen, zodat de raad zijn 
controlerende rol kan waarmaken. 

 
i. Verhelder de taakverdeling t.a.v. subsidieafhandeling tussen 

de afdelingen Ontwikkeling en Burgers en Bedrijven; 
 

j. Zorg voor tijdige behandeling van subsidieaanvragen. Bouw 
een  waarschuwing in bij termijnoverschrijding in het traject van 
aanvraag en beschikking. Licht bij mogelijke overschrijding dit 
tevoren schriftelijk en mogelijk ook telefonisch toe. 

 
k. Leg ten behoeve van de transparantie vast om welke 

inhoudelijke redenen een subsidievraag wel of niet voor de 
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betreffende toets ‘slaagt’ (bijv. niet enkel afvinken van ‘sluit aan 
bij beleid’ maar ook concretiseren om welke doelstelling(en) 
het gaat en op welke manier de gesubsidieerde activiteit een 
bijdrage levert of kan leveren aan het beoogde 
maatschappelijk effect. 

 
l. Zorg dat d.m.v. kengetallen uit bijvoorbeeld een benchmark de 

gemeente de doelmatigheid van het subsidie-instrument kan 
beoordelen. 

 
Ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor zijn geen aanleiding geweest om 
wijzigingen aan te brengen in de conclusies en aanbevelingen. De presentatie van 
het rapport in een vergadering van de Commissie van Onderzoek  en behandeling 
van het rapport door de gemeenteraad kon niet meer in het verslagjaar plaatsvinden.  
 
 
 
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. 
 
Het concept-rapport werd bij brief van 26 oktober 2011 aangeboden voor een 
ambtelijke reactie op het feitenonderzoek. In het verslagjaar kon het rapport nog niet 
voorgelegd worden aan het college in het kader van het bestuurlijk hoor en 
wederhoor. 
 
7. Verantwoording budget 
 
Het totaal beschikbare budget bedroeg voor 2011: €  48.000,-- 
 
Dit budget is als volgt besteed: 
 
 Realisatie 

2009 
Begroting 
2010 

Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Realisatie 
2011 

Vergoeding € 10.705,73 € 11.000,00 € 8.127,77 € 11.000,00 € 19.204,94 
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leden 
rekenkamer 
Contributies, 
abonne-
menten, 
congressen 
etc. 

€      395,00 €   2.000,00 €    195,00 €   1.000,00 €   3.798,30 

Kosten 
onderzoek 

€ 19.312,50 € 27.500,00 € 4.856,75 € 35.000,00 € 14.718,75 

Inhuur 
externen 

€      180,00 €   3.000,00 € 2.425,71  € 18.700,00 

Overige  €     4.500,00 €     2.535,47 €   1.000,00 €   1.587,25 
Totaal € 30.593,23 € 48.000,00 € 18.127,70 € 48.000,00 € 58.009,24 
 
 
Buiten de invloedsfeer van de rekenkamercommissie is het budget voor 2011 
overschreden. Deze overschrijding is een gevolg van de financiele afwikkeling van 
het ontslag van de heer mr. E. Thomas. 
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JAARPLAN 2012 
 
1. Inleiding 
 
In artikel 4, lid 3, van de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op 
de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Bergen 
(Controleverordening gemeente Bergen) is opgenomen dat  ter bevordering van een 
efficiënte en doeltreffende accountantscontrole periodiek (afstemmings-)overleg 
plaats vindt. Hierbij zijn vertegenwoordigd de accountant en (een vertegenwoordiger 
uit) de raad1, (een vertegenwoordiger van) de rekenkamer(functie), de 
portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris, het hoofd van de stafafdeling 
financiën en een, door het hoofd van de stafafdeling financiën benoemde, controller. 
In dit overleg wordt overlegd welk onderwerp in onderzoek wordt genomen door 
respectievelijk de accountant, het college van burgemeester en wethouders  en de 
rekenkamercommissie. De focus van de rekenkamercommissie ligt op de 
doeltreffendheid. In het verlengde van dit overleg is het gewenst om de resultaten 
(conclusies en aanbevelingen) van de diverse onderzoeken onderling uit te wisselen. 
Op 5 oktober 2011 is besloten tot de instelling van dit afstemmingsoverleg, dat voor 
het eerst medio september 2012 zal plaatsvinden. 
 
2. Ambities 2008-2014 
 
In het jaarverslag 2008 / jaarplan 2009 werd als ambitie vermeld dat de 
rekenkamercommissie in haar zittingsperiode (2008-2014) ca. 6 omvangrijke 
onderzoeken (met een langere doorlooptijd) en ca. 6 beknopte onderzoeken (met 
een korte doorlooptijd) wil verrichten.  
Sinds haar instelling heeft de rekenkamercommissie over de hierna genoemde 
(omvangrijke) onderzoeken gerapporteerd: 
 
2008 – Programmabegroting 
2009 – Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
2010 – Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
In 2011 is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek betreffende 

a. het subsidiebeleid 
b. het projectmatig werken en 
c. het Centrum voor Jeugd en Gezin 

 
De rapportage over deze 3 onderzoeken bevindt zich in een afrondende fase. 
 
3. Onderzoeksonderwerpen 2012 
 
In 2012 zullen de onderzoeken naar het subsidiebeleid, het projectmatig werken en 
het Centrum voor Jeugd en Gezin worden afgerond met een rapportage aan de 
gemeenteraad. 
 
Daarnaast zal de rekenkamercommissie nieuwe onderzoeken starten waarvan het 
onderwerp uit de, als bijlage opgenomen, dynamische groslijst wordt geselecteerd. 
Over de in 2012 te onderzoeken onderwerpen heeft de rekenkamercommissie 
overleg gepleegd met de Commissie van Onderzoek. Voor de planning van de in 

                                                 
1 In artikel 2.5 van het Reglement van orde op de Commissie van onderzoek Bergen is als 
raadsvertegenwoordiger de voorzitter van de Commissie van Onderzoek aangewezen.  
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2013 te onderzoeken onderwerpen zal het overleg worden gevoerd binnen het in de 
inleiding genoemde afstemmingsoverleg. 
 
Evaluatie van het vastgoedbeleid en het daarmee samenhangend risico-
management. 
 
a. Onderzoek naar het beleid ten aanzien van de exploitatie van vastgoed 
 
In het jaarverslag van de rekenkamercommissie over 2010 werd het volgende 
gememoreerd: 
 
“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.” 
 
Ondanks deze constatering is het de rekenkamercommissie gebleken, dat dit 
onderwerp nog altijd de belangstelling heeft van de gemeenteraad en dit heeft ertoe 
geleid om het parkeerterrein te Hargen aan Zee nader te beschouwen in het kader 
van een breder getrokken onderzoek. In 2012 zal daarom een onderzoek gestart 
worden naar het beleid ten aanzien van de exploitatie van vastgoed. Daarbij zal ook 
het effect van de exploitatie van onroerend goed (inclusief de grondexploitatie) op de 
gemeentelijke leningenportefeuille (circa € 90 miljoen) in het onderzoek worden 
betrokken. Gegeven de omvang en complexiteit van dit onderzoek wordt niet 
uitgesloten dat dit onderzoek doorloopt in 2013. 
  
b. Onderzoek naar de implementatie van het risicomanagement 
 
De exploitatie van vastgoed kan risicovol zijn. In het onder a. genoemde onderzoek 
zal dit aspect aan de orde komen. Dit gegeven is voor de rekenkamercommissie 
aanleiding om diepgaander op risicomanagement in te gaan. Het voeren van een 
adequaat risicomanagement is door de Commissie van Onderzoek bij haar 
onderzoek van de jaarrekening 2010 als een van de aanbevelingen uitgesproken. De 
accountant, Ernst & Young, heeft geoordeeld dat het risicomanagement nog 
onvoldoende structureel is ingebed waardoor onvoldoende inzicht bestaat in een 
adequate beheersing van de risico’s. De accountant heeft dan ook aanbevolen om 
een pragmatisch systeem van risicomanagement te implementeren.  
 
4. In 2012 in te zetten middelen 
 
De leden van de Rekenkamercommissie Bergen hebben ruime onderzoekservaring 
zodat zij waar mogelijk en binnen zekere grenzen zelf onderzoek kunnen en willen 
uitvoeren, zeker wanneer de voor het onderzoek benodigde informatie beschikbaar 
en toegankelijk is. 
Waar, bijvoorbeeld door complexiteit of specifiek benodigde deskundigheid  
onderzoeken niet of niet geheel door de commissieleden zelf uitgevoerd kunnen 
worden zal externe onderzoekscapaciteit ingehuurd worden. Op het onderzoek is het 
onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie van toepassing.  
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5. Begroting 2012 
 
Het budget van de rekenkamercommissie voor 2012 is € 48.000,--  
 
Dit budget zal als volgt worden besteed: 
 
 Begroting 2012 
Presentiegeld en reiskostenvergoeding leden 
rekenkamer 

€ 10.000,00 

Contributies, abonnementen, congressen etc. €      400,00 

Kosten onderzoeken (w.o. inhuur externen) € 37.600,00 
Totaal € 48.000,00 
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Bijlage  
 

Dynamische groslijst van onderzoeksonderwerpen 
 
 
 

• Wet Werk en Bijstand 

• Verbonden Partijen 

• Grondbeleid 

• Museaal Centrum 

• De Watertoren 

• Het nieuwe gemeentehuis 

• Armoedebeleid 

• WOZ Taxaties 

• Nieuwe wet Ruimtelijke Ordening 

• Teruglopende financiële mogelijkheden voor de gemeente Bergen. 

• Werking en effectiviteit projectmatig werken 

• Exploitatie onroerend goed (w.o. Parkeerterrein Hargen aan Zee) 

• Toeristenbelasting 

• Onderwijshuisvesting (w.o. nieuwe Bergense School) 

• Uitvoering raadsbesluiten 

• Bestemmingsplannen 

• Coalitieprogramma 

• Risicomanagement 

• Juridische kwaliteitszorg 

 
 


	INHOUDSOPGAVE
	Voorwoord
	1. Inleiding
	2. Samenstelling
	Afronding onderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning



