
Rekenkamercommissie BUCH

Datum: 20 maart 2023

Aan: De gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
Cc: De werkgroep Financiële Aspecten, de colleges van B&W

Geachte raadsleden,

Op 1 november 2023 loopt de benoemingstermijn van de zittende leden van uw Rekenkamer-
commissie af. De werkgroep Financiële Aspecten heeft, in overleg met de griffiers, in december 2022 
aangegeven dat 1 november 2023 ook het voor de hand liggende moment is om invulling te geven 
aan de nieuwe Wet Versterking decentrale rekenkamers. Dat is ook de beoogde datum om een 
nieuwe verordening vast te stellen en een nieuwe Rekenkamer in te stellen. De griffiers nemen het 
voortouw bij de verordening, de werkgroep werft voor de vacatures.

De huidige leden van de Rekenkamer geven hierbij aan dat zij zich niet beschikbaar stellen voor een 
nieuwe termijn. Voor mw. Judith de Groot geldt dat haar tweede termijn erop zit en zij derhalve niet 
voor herbenoeming in aanmerking kan komen. Voor de andere leden, Wouter Zorg, Evert Jan van 
den Brink en Frank van der Knaap, gelden andere hen moverende redenen. Voor ons allen geldt 
daarnaast de overweging dat het goed is dat een nieuwe Rekenkamer, gebaseerd op een nieuwe wet
en een nieuwe verordening, ook qua personele invulling een nieuwe start kan maken.

Tot 1 november kunt u onverminderd rekenen op de inzet van uw Rekenkamercommissie. Wij 
verwachten op korte termijn het onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen van onze 
eerdere onderzoeken naar burgerparticipatie, de financiële risico’s van de GGD Hollands Noorden, de
inhuur van externen en de klachtenbehandelingsstructuur te kunnen afronden. Wij verwachten 
tevens nog voor de zomer u ons onderzoeksrapport over integriteit te kunnen toezenden. 

In ons jaarplan voor 2023 hebben wij de start van nieuwe onderzoeken aangekondigd. Aangezien de 
nieuwe Rekenkamer is gebaseerd op een nieuwe wet en een nieuwe verordening, wordt die 
Rekenkamer gezien als een nieuwe juridische entiteit, die niet automatisch de verplichtingen van de 
rechtsvoorganger kan overnemen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
adviseert de raden om een besluit nemen dat lopende onderzoeken en contracten worden 
voortgezet door de nieuwe Rekenkamer. Nadat u een dergelijk besluit heeft genomen, kan de 
huidige Rekenkamercommissie verplichtingen aangaan bij de uitbesteding van die nieuwe 
onderzoeken.

Hoewel wij elkaar hopelijk de komende maanden nog zullen treffen bij de toelichting op onze 
onderzoeken, willen wij dit moment toch alvast benutten om u te bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij in de afgelopen vijf jaren een positieve bijdrage hebben 
kunnen leveren aan het bestuur en beleid van de mooie gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo en wij hopen dat u dat ook zo heeft ervaren.

Met vriendelijke groet,

Frank van der Knaap,
voorzitter Rekenkamercommissie BUCH


