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Voorwoord 
 
 

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

verslag leggen wij verantwoording af over de door de rekenkamercommissie in 2012 

verrichte activiteiten en onderzoeken. Bij het jaarverslag is het jaarplan 2013 

gevoegd. Daarin geven wij onze doelen aan voor het komende jaar.  

 

In het jaar 2012 zijn drie rapporten in de besluitvormende fase gekomen. De drie 

rapporten zijn: Subsidiebeleid (gereed oktober 2011) , Projectmatig Werken (gereed 

maart 2012) en Centrum voor Jeugd en Gezin (gereed juli 2012).  De fase na 

vaststelling in de rekenkamercommissie duurt veel te lang. De raad krijgt de 

rapporten ca 1 á 1 1/2 jaar later ter besluitvorming voorgelegd. Hierdoor verliezen de 

rapporten aan actualiteit en krijgt de raad onvoldoende tijdig adviezen voor de 

bijstelling van het beleid. Dit moet verbeteren door een betere planning. Daarvoor is 

de medewerking nodig van de ambtelijke organisatie, griffie, raad en van het college 

van burgemeester en wethouders.   

 

Ook de aanlevering van gegevens en de fasen van ambtelijke en bestuurlijk 

wederhoor kunnen sneller verlopen. Wij zullen bij een volgend onderzoek verzoeken 

of de fasen van ambtelijk en bestuurlijk wederhoor niet samen gevoegd kunnen 

worden. We merken namelijk dat in het ambtelijk wederhoor, het bestuurlijk 

wederhoor reeds wordt meegenomen. 

 

Daarnaast zullen wij, na het ambtelijk en bestuurlijk wederhoor, het rapport direct 

uitbrengen aan de raad. De raad kan vervolgens de route bepalen (commissie van 

onderzoek, raadscommissie, raad) voor de afhandeling van het rapport. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

A.A.J. Meester 

Voorzitter Rekenkamercommissie Bergen. 
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JAARVERSLAG 2012 

 
 
1. Inleiding 
 
Het jaarverslag van de Rekenkamercommissie Bergen biedt een overzicht van haar 
werkzaamheden in 2012. In het jaarverslag wordt ook financiële verantwoording 
afgelegd over de besteding van het aan de rekenkamercommissie ter beschikking 
gestelde budget. 
 
2. Samenstelling 
 
De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende personen: 
 
 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 2012 kwam de 
rekenkamercommissie negen maal bijeen, 6 januari, 10 februari, 13 april, 11 mei,  
8 juni, 13 juli, 3 september, 19 oktober en 14 december. 
 

  
5. Onderzoeken 
 
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 subsidieverordening werkt. 
Vanuit deze overwegingen heeft de rekenkamercommissie het nuttig gevonden om 
een onderzoek te doen naar het subsidiebeleid. 
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De centrale onderzoeksvraag (is) was: 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 te laten uitvoeren door 
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 vond plaats in 2011. In oktober 2011 
werd het onderzoek door I&O Research afgerond.  
 
Conclusies 
 
Uit het onderzoek blijkt dat niet altijd even duidelijk is welke doelen de gemeente met 
haar subsidies wil bereiken. Ook is niet altijd duidelijk welke bijdragen de 
gesubsidieeerde instellingen leveren aan de realisatie van het gemeentelijk 
welzijnsbeleid. De slotconclusie van de rekenkamercommissie is dat de 
gemeenteraad niet in staat is vast te stellen dat het subsidiebeleid en de uitvoering 
van dat beleid doeltreffend en doelmatig is. 
 
De conclusies en aanbevelingen zijn te vinden in het onderzoeksrapport. 
 
De presentatie vond pas op 19 april  2012 in de commissie plaats. De 
raadsbehandeling echter staat nu gepland voor mei 2013, ruim 1 1/2 jaar na het 
gereedkomen van het rapport! 
 
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: 

• de budgetoverschrijding bij de totstandkoming van de structuurvisie Landelijk 
Gebied; 

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

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

• 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. 
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De daadwerkelijke start vond  plaats in het eerste kwartaal van 2011. In maart 2012 
werd het onderzoek afgerond. 
 
De hoofdconclusie van de rekenkamercommissie is "dat er nog onvoldoende 
vooruitgang is geboekt bij de invoering van projectmatig werken". 
 
De presentatie van de rekenkamercommissie in de ARC vond plaats in april 2012.  
De raad heeft op 7 februari 2013 een besluit genomen over het onderzoeksrapport. 
 
Onderzoek Invoering Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
De rekenkamercommissie heeft samen met de Algemene Rekenkamer onderzoek 
gedaan naar de invoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 32 gemeentelijke 
rekenkamercommissies en 42 gemeenten hebben hier aan meegedaan. De start van 
het onderzoek was in juli 2011. In het voorjaar van 2012 vond ambtelijk en bestuurlijk 
wederhoor plaats. Het uitbrengen heeft vertraging opgelopen door de late levering 
van de financiele gegevens, maar in juli 2012 was het onderzoeksrapport gereed.  
 
 
De rekenkamercommissie concludeert  op basis van haar onderzoek dat het de 
gemeente Bergen niet gelukt is om eind vorig jaar een voldoende functionerend CJG 
voor integrale jeugdzorg operationeel te hebben. 
 
Er zijn twee CJG-inlooppunten gerealiseerd, feitelijk als voortzetting van de 
consultatiebureaus voor de jongste leeftijdscategorie. Verder heeft de gemeente 
Bergen gekozen voor een netwerkstructuur waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd 
die met jeugd- en gezinsproblematiek te maken hebben. Op zich is dit een goede 
keuze als er voldoende waarborgen zijn dat, bijvoorbeeld met behulp van een 
verwijsindex, problematiek tijdig onder de aandacht van het CJG gebracht wordt. Met 
name dit laatste is niet zeker gesteld waardoor in individuele gevallen de verwijzing 
en de regievoering nog onvoldoende werkt.  
 
Hoewel de gemeente Bergen in de afgelopen jaren hard gewerkt heeft aan de 
invoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin moeten er naar de mening van de 
rekenkamercommissie nog een paar verbeterslagen gemaakt worden onder andere 
bij verwijzingen, werkafspraken over integrale zorg bij de ketenpartners en de 
begeleiding van individuele gevallen zodat een sluitende keten van signalering en 
afstemming van zorg wordt bereikt.  
 
 
Bespreking van het onderzoeksrapport heeft plaats gevonden in de commissie van 
onderzoek van 29 november 2012. Uiteindelijk kon het onderzoek gepresenteerd 
worden in de ARC van 14 februari 2013. 
 
Uit het verloop van het traject en proces van de laatste drie onderzoeken valt de 
trage doorlooptijd op. De rekenkamercommisie bemerkt dat de onderzoeksrapporten 
met conclusies en aanbevelingen met grote vertraging  beschikbaar komen voor de 
raad en vindt dat ongewenst. Na het vaststellen van een onderzoeksrapport in de 
vergadering van rekenkamercommissie is het rapport openbaar en dient de raad  te 
kunnen beschikken over het rapport. De rekenkamercommissie zal zorgdragen dat 
dit bij volgende rapporten gebeurt. 
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6. Verantwoording budget 
 
Het totaal beschikbare budget bedroeg voor 2012: €  48.000 
 
Dit budget is als volgt besteed: 
 
 Realisatie 2011 Begroting 2012 Realisatie 2012 
Vergoeding leden 
rekenkamer 
Km vergoeding 

€ 10.705,73 € 11.000 € 6.750 
 
€ 643,42 

Contributies, 
abonnementen, 
congressen etc. 

€ 395 €  2.000 € 330 

Kosten 
onderzoek 

€ 19.312,50 € 27.500 € 10.399,70 

Inhuur externen € 180 € 3.000  
Ambtelijk 
secretaris 

    

Overige  € 4.500  
Totaal € 30.593,23 € 48.000 € 18.123,12 
 
De trage doorlooptijd van besluitvorming van de onderzoeksrapporten werkt ook 
belemmerend voor de start van nieuwe onderzoeken. Dit is de belangrijkste reden 
voor de onderbesteding van het budget.
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JAARPLAN 2013 
 
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 in 
oktober 2012 heeft plaats gevonden. 
 
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 
2012 - Subsidiebeleid 
2012 - Projectmatig werken 
2012 - Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
3. Onderzoek 2013 
 
In 2012 is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar: 
 
a. Het beleid ten aanzien van beheer, verwerving en vervreemding en 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 loopt dit onderzoek door in 2013. 
Ambtelijk is een beleidsnota en beheernota Vastgoed portefeuillemanagement in 
voorbereiding. Daarnaast is een vastgoed management programma aangeschaft dat 
zich nog in een testfase bevindt. Deze ontwikkelingen zullen worden betrokken in het 

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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onderzoek, met als doel meerwaarde te bieden bij de ontwikkling van het vastgoed 
beleid. 
  
b. Onderzoek naar de implementatie van het risicomanagement 
 
De exploitatie van vastgoed kan risicovol zijn. In het onder a. genoemde onderzoek 
zal dit aspect ten aanzien van het vastgoedbeleid 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.  
De gemeente heeft een programma t.b.v. risicomanagement aangeschaft. Deze 
programmatuur bevindt zich in een implementatiefase. Deze ontwikkeling zal worden 
meegenomen in het onderzoek. 
 
Onderzoeksopdracht 
 
Op basis hiervan is de onderzoeksopdracht: 
 
1 Evaluatie van de effectiviteit en efficiency van het vastgoedbeleid 
2 Beoordelen van het risicomanagement ten aanzien van beheer, verwerving, 
 vervreemding en de exploitatie van vastgoed. 
 
Deze doelomschrijving heeft bewust een aantal inperkingen. Zo vindt geen evaluatie 
plaats met betrekking tot de rechtmatigheid van het vastgoedbeleid.  
De rechtmatigheid in de realisatie van dit beleidsterrein zien wij als een element van 
het rechtmatigheidsonderzoek van de accountant. 
 
Het risicomanagement, zoals in deze opdrachtomschrijving is gedefinieerd richt zich 
op de aan vastgoed gerelateerde elementen en niet op een beoordeling van het 
algehele risicomanagement. 
 
Uitwerking opdrachtopdracht in onderzoeksvragen (deelvragen): 
 
Evaluatie van de effectiviteit en efficiency van het gevoerde vastgoedbeleid 
 

1. Is het vastgoedbeleid vastgelegd en uitgewerkt in heldere beleids- en 
uitvoeringsregels en zijn deze voldoende SMART bepaald? 

2. Zijn in het vastgoedbeleid en de uitwerking daarvan de onderdelen effectiviteit 
en efficiency voldoende bepaald? 

3. Zijn in het vastgoedbeleid en de uitwerking daarvan de onderdelen 
rechtmatigheid en integriteit voldoende bepaald? 

4. Is de uitvoering van het vastgoedbeleid in overeenstemming met het 
vastgestelde beleid? 

5. Is er een volledig overzicht van al het gemeentelijk vastgoed, huurders en 
gebruikers, vergunningen en voorwaarden, contracten, etc.?  

6. Is er een uniforme wijze van omgaan met vastgoed ten aanzien van alle 
juridische en exploitatieaspecten? 

7. Op welke wijze wordt de raad over de uitvoering van het vastgoedbeleid 
geïnformeerd? 
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Beoordelen van het risicomanagement ten aanzien van de exploitatie van vastgoed. 
 

8. Bevat het vastgoedbeleid en de uitwerking daarvan voldoende maatregelen 
ten aanzien van risicomanagement? 

9. Op welke wijze wordt risicomanagement daadwerkelijk gehanteerd bij de 
uitvoering van het vastgoedbeleid? 

 
Aanpak onderzoek 
 
Het onderzoek zal door de leden van de rekenkamercommissie zelfstandig worden 
uitgevoerd. 
 
In het onderzoek komen de volgende fases voor: 
 

• Afstemmen startnotitie met Commissie van Onderzoek (heeft 29 november 
2012 plaats gevonden) 

• Informeren raad, bestuurlijke en ambtelijke organisatie (heeft plaats 
gevonden en nu ook met dit jaarplan 2013) 

• Opvragen documenten en uitvoeren dossieronderzoek 
• Interviews ambtelijke en bestuurlijke organisatie 
• Selectie en beoordeling van een aantal (beheermatige) vastgoeddossiers 
• Opstellen (concept)rapportage 
• Ambtelijke wederhoor 
• Bestuurlijk wederhoor 
• Rapportage 

 
Betrokkenen 
 
Met name zullen betrokken zijn vanuit de ambtelijke organisatie: Afdeling Beheer en 
Openbare Ruimte, Bedrijfsvoering en Control en leden van het MT; B&W; Commissie 
van Onderzoek. 
 
Planning onderzoek 
 
Aanvang onderzoek: oktober 2012 
Afronding onderzoek: juli 2013 
Ambtelijk en bestuurlijk wederhoor: september 2013 
Rapportage oktober 2013 
 
Financiën 
 
De kosten van het onderzoek zullen worden gedekt uit het budget van de 
rekenkamercommissie 2012 en 2013. 
 
Het in het najaar 2012 gestarte onderzoek naar Vastgoed zal in 2013 veel van de 
capaciteit en het budget vragen van de rekenkamercommissie.  
 
 
 
4. In 2013 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 
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uitvoeren, zeker wanneer de voor het onderzoek benodigde informatie beschikbaar 
en toegankelijk is. 
Op het onderzoek is het onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie van 
toepassing.  
 
 
5. Begroting 2013 
 
Het budget van de rekenkamercommissie was in 2012 € 48.000 en is voor 2013 
verlaagd naar € 28.000. Door deze bezuiniging op het budget is uitbesteding van 
onderzoek veelal niet meer mogelijk. 
 
Dit budget zal als volgt worden besteed: 
  
 
 Begroting 2013 
Presentiegeld en reiskostenvergoeding leden 
rekenkamer 

€ 7.600 

Contributies, abonnementen, congressen etc. €      400 

Kosten onderzoeken  € 20.000 
Totaal € 28.000 
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Bijlage 1 
 

Dynamische groslijst van onderzoeksonderwerpen 
 
 
 
 
 Doeltreffendheid/ 

doelmatigheid 
Substantieel 
belang 

Beinvloed-
baar beleid 

Spreiding 
over gem. 
beleid 

Communiceerbaar 

Uitvoer  
raadsbesluiten  

     

Verbonden partijen 
 

     

Transitie Jeugdzorg 
 

     

Museaal Centrum 
 

     

Nieuw gemeentehuis 
 

     

Onderwijshuisvesting 
 

     

Armoedebeleid 
 

     

Uitvoer 
Coalitieprogramma 
 

     

Juridische 
kwaliteitzorg 
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