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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 en het concept jaarplan 2021 van de rekenkamercommissie 
Huizen. In ons jaarverslag leest u wat wij in 2020 hebben gedaan en wat het heeft gekost. 
Onze voornemens en geplande activiteiten voor 2021 hebben wij beschreven in ons 
jaarplan.  
 
In 2020 hebben wij een quickscan jeugdhulp afgerond. Ook zijn wij gestart met twee nieuwe 
onderzoeken, een onderzoek naar geheimhouding en een onderzoek naar het 
subsidiebeleid. Het onderzoek naar geheimhouding is inmiddels afgerond en wij verwachten 
dat de behandeling van het rapport in het eerste of begin van het tweede kwartaal 2021 in de 
commissie ABM zal plaatsvinden. Het onderzoek naar het subsidiebeleid proberen wij in het 
tweede kwartaal van 2021 af te ronden. Tevens hebben wij in 2020 deelgenomen aan een 
DoeMee onderzoek van de NVRR naar Meldingen Openbare Ruimte.  
Naast het opstarten van nieuwe onderzoeken zullen wij dit jaar mede naar aanleiding van het 
wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers een voorstel uitwerken voor een 
toekomstbestendige rekenkamercommissie. Het afgelopen jaar hebben veel van onze 
vergaderingen digitaal plaatsgevonden. Wij hopen dat het dit jaar weer mogelijk is om fysiek 
bij elkaar te komen. 
 
Tot slot willen wij allen die in 2020 hebben meegewerkt aan onze onderzoeken bedanken. 
Uw medewerking is van groot belang voor de kwaliteit en effectiviteit van onze onderzoeken.  
 
 
Namens de rekenkamercommissie Huizen, 
 
 
Ria Quapp, voorzitter  
 

 
 
 
Huizen, 9 februari 2021 
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1. Samenstelling rekenkamercommissie  
 
De rekenkamercommissie van de gemeente Huizen bestaat uit twee externe leden 
(voorzitter en plaatsvervangend voorzitter) en vier interne (raads)leden. Onderstaand een 
overzicht van de samenstelling van de rekenkamercommissie in 2020:  
 

Leden rekenkamercommissie 2020 
Mevrouw M. (Ria) Quapp, voorzitter (vanaf 1 januari 2020) 
De heer P. (Paul) Klukhuhn, plv. voorzitter (vanaf 13 februari 2020) 
De heer J. (Jelle) Bartlema, raadslid 
Mevrouw K. (Karin) van Werven, raadslid 
De heer J.B.R. (Jan) Driessen, raadslid 
Mevrouw M.E. (Monica) Lemmens, raadslid 

 
De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door mevrouw M.J. (Maartje) van 
den Berg. Vanwege zwangerschapsverlof heeft mevrouw C.T.E.M. (Linda) Maasdijk tijdens 
de eerste helft van 2020 de werkzaamheden van mevrouw Van den Berg waargenomen. 
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2. Jaarverslag 2020 

In dit jaarverslag brengen wij verslag uit over onze activiteiten in 2020.  
 
2.1 Wat hebben we gedaan en bereikt in 2020? 
 
Overzicht van onze activiteiten in 2020.  
 

1e kwartaal 2020 2e kwartaal 2020 3e kwartaal 2020 4e kwartaal 2020 
Verzamelen en selecteren 
onderzoeksonderwerpen 
2020 

   

Jaarverslag 2019 & 
Jaarplan 2020  
(Behandeling commissie 
ABM 27 februari 2020) 

   

Afronden quickscan 
jeugdhulp 2020 

Behandeling quickscan 
jeugdhulp (Commissie 
sociaal domein 18 mei 
2020 en 
raadsvergadering 28 
mei 2020) 

  

Opstarten onderzoek 
subsidies 

Uitvoeren onderzoek 
subsidies 

Uitvoeren onderzoek 
subsidies 

Uitvoeren onderzoek 
subsidies 

 Opstarten onderzoek 
geheimhouding 

Uitvoeren onderzoek 
geheimhouding  

Uitvoeren onderzoek 
geheimhouding 

   Voorstel wijzigingen 
verordening 

   Inventarisatie 
onderzoekbehoefte 
2021 

 
We geven hierna een korte toelichting per onderzoek. Voor een overzicht van onze 
onderzoeken en aanbevelingen van de jaren voor 2020, zie 
www.huizen.nl/rekenkamercommissie. 
 
2.1.1 Quickscan Jeugdhulp 
Begin 2020 heeft de rekenkamercommissie het onderzoek naar jeugdhulp afgerond. De 
doelstelling van dit onderzoek was om een overzicht te geven van het jeugdzorgbeleid in de 
gemeente Huizen. In het rapport komen beleids- en uitvoeringskeuzes aan bod, samen met 
recente ontwikkelingen en resultaten. Ook is er in het rapport aandacht voor cijfermatige 
gegevens over het gebruik en de kosten van de jeugdzorg en biedt het rapport inzicht in 
zowel sterktes en zwaktes als kansen en bedreigingen voor het huidige jeugdzorgbeleid. Het 
onderzoek is onder verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie uitgevoerd door 
onderzoekers van BMC. 
De bevindingen van het onderzoek hebben geleid tot verschillende aanbevelingen voor het 
college en voor de raad. Het raadsvoorstel waarin de aanbevelingen zijn opgenomen, is op 
18 mei 2020 in de vergadering van de commissie sociaal domein behandeld. De 
aanbevelingen zijn door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 28 mei 2020 
overgenomen. Zie voor de aanbevelingen bijlage 1. 
Ook de rekenkamercommissie van de gemeente Gooise Meren heeft in 2020 een 
verkennend onderzoek uitgevoerd naar het jeugdzorgbeleid. Met de rekenkamercommissie 
van de gemeente Gooise Meren is onder andere gesproken over de onderzoeksopzet en 
over mogelijk vervolgonderzoek. De rekenkamercommissie Huizen ziet, evenals de 
rekenkamercommissie Gooise Meren, op dit moment geen aanleiding om een verdiepend 
onderzoek naar jeugdhulp te starten.  

http://www.huizen.nl/rekenkamercommissie
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2.1.2  Onderzoek geheimhouding 
In 2019 heeft de rekenkamercommissie een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar 
geheimhouding. Hierbij ging het met name om het bestuderen van documenten, wet- en 
regelgeving en eerdere onderzoeken naar geheimhouding. Vervolgens heeft de   
rekenkamercommissie in 2019 een onderzoeksopzet opgesteld en het bureau & Van de Laar 
geselecteerd om het onderzoek uit te voeren.  
Openbaarheid van bestuur is een belangrijk principe van de democratische rechtsstaat. Het 
maatschappelijk belang is dat zoveel mogelijk overheidsinformatie openbaar is. Aan de 
andere kant is het niet openbaar maken van bepaalde informatie eveneens van 
maatschappelijk belang. Om die reden is geheimhouding strikt gereguleerd. Ook in de 
gemeente Huizen wordt gebruik gemaakt van geheimhouding. De rekenkamercommissie 
van Huizen heeft daarom besloten onderzoek te doen naar de praktijk van geheimhouding in 
de gemeente. Daarvoor zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. In hoeverre zijn het beleid en de praktijk van (het opleggen, bekrachtigen en opheffen van) 
geheimhouding van de gemeente Huizen in overeenstemming met de wettelijke en eigen 
kaders? 
2. Heeft de geheimhoudingspraktijk invloed op de kwaliteit van het gevoerde bestuur? 
In april 2020 is gestart met het onderzoek. Eind 2020 is een concept rapport opgeleverd door 
de onderzoekers. Behandeling van het rapport zal in het eerste of begin tweede kwartaal van 
2021 plaatsvinden.  
 
2.1.3  DoeMee onderzoek NVRR 2020 
De rekenkamercommissie van de gemeente Huizen heeft in 2020 deelgenomen aan een 
onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissie 
(NVRR) naar de afhandelingen van Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Het onderzoek is 
uitgevoerd door onderzoekers van het bureau PBLQ. 
Burgers verwachten actie van hun overheid bij rondzwervend afval, kapot straatmeubilair en 
het onderhouden van straatverlichting. Een goede afhandeling van meldingen met betrekking 
tot gebreken in de openbare ruimte heeft invloed op de relatie tussen burger en overheid.  
De deelnemende gemeenten ontvingen een vragenlijst over de procedures rondom de 
afhandeling van MOR´en. In dit onderzoek is, in het kader van de op te leveren benchmark, 
gefocust op de vergelijkbaarheid van de antwoorden van de gemeenten. Ter verificatie van 
de verkregen antwoorden heeft met de invuller nog een interview plaatsgevonden. Uit de 
gesprekken bleek dat achter de geregistreerde antwoorden vaak vele nuances zaten.  
Inmiddels heeft de rekenkamercommissie Huizen de uitkomsten van PBLQ ontvangen. 
Vanwege de nuances zullen wij de bevindingen zorgvuldig doornemen en waar nodig 
aanvullende vragen stellen. De uitkomsten zullen wij in de eerste helft van 2021 aan de raad 
toesturen. 
 
2.1.4 Onderzoek subsidiebeleid 
Begin 2020 is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar het subsidiebeleid.  
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre de raad zicht heeft in de aard, 
omvang en effectiviteit van niet beroepsmatige subsidies. Niet beroepsmatig kan gezien 
worden als organisaties, waaronder ook groepen mensen, die hun activiteiten niet in het 
kader van hun beroep/vak uitoefenen. Het gaat in dit onderzoek dus niet over subsidies aan 
professionele instellingen maar om subsidies gegeven voor lokale activiteiten zoals 
bijvoorbeeld evenementen, initiatieven op het gebied van sport en/of cultuur. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door leden van de rekenkamercommissie. Het onderzoek is 
begin 2020 gestart met een startbijeenkomst. Vervolgens zijn de nodige relevante stukken 
opgevraagd en gesprekken gevoerd. In december hebben er twee interviewrondes met 
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diverse leden van de raad digitaal plaatsgevonden. Vanwege personele bezetting konden wij 
het onderzoek niet in 2020 afronden. Het eerste kwartaal van 2021 zullen wij de 
onderzoekswerkzaamheden afronden en de rapportage opstellen. 
 
2.1.5  Overige activiteiten 
In 2020 heeft de rekenkamercommissie Huizen 11 reguliere vergaderingen gehouden, 
waarvan de meeste digitaal. Verder verzorgden de voorzitter en de secretaris een toelichting 
op: 

- het jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 tijdens de commissievergadering ABM van 27 
februari 2020. 

- de quickscan jeugdhulp in de commissie ABM van 18 mei 2020. 
- de wijzigingen van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Huizen 

tijdens de commissie ABM van 26 november 2020. Eind 2021 evalueren wij hoe de 
wijzigingen in de praktijk werken. 

 
Naast de reguliere vergaderingen hebben leden en/of de secretaris van de 
rekenkamercommissie in 2020 deelgenomen aan een aantal digitale activiteiten van de 
NVRR. Ook hebben wij aandacht besteed aan de toekomstbestendigheid van de 
rekenkamercommissie. Tijdens de vergadering van de rekenkamercommissie op 25 januari 
2021 hebben wij onze activiteiten in 2020 en werkwijze kort intern geëvalueerd. Wij hebben 
vastgesteld dat onze aanbevelingen van de quickscan jeugdhulp door de raad zijn 
overgenomen en dat er door het college aandacht aan is besteed.  
 
2.2 Wat heeft het gekost? 
 
De rekening over het verslagjaar biedt het volgende beeld: 
 

Kostenpost Kosten 2020 

1. Onderzoek € 18.543,75 
2. Vergoeding externe leden (incl. onderzoekswerkzaamheden en 

reiskosten) 
€    8660,91 

3. Lidmaatschap NVRR €      380,00  
4. Overig  €        51,35 

  
Totaal € 27.636,01 

 
De leden van de rekenkamercommissie die tevens raadsleden zijn, ontvangen voor hun 
werkzaamheden voor de rekenkamercommissie een vergoeding op basis van het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Deze vergoeding, evenals het salaris van de 
ambtelijk secretaris, komt niet ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.  
Het budget voor 2020 bedroeg aanvankelijk € 44.568,-. Bij de start van de 
rekenkamercommissie is uitgegaan van € 1,- per inwoner voor rekenkameronderzoek; een 
landelijk geaccepteerde norm. Het budget is eind 2020 bijgesteld naar € 34.568,- euro 
vanwege onderbesteding. 
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3. Concept jaarplan 2021 
 
In dit concept jaarplan beschrijven wij kort onze geplande activiteiten voor 2021.  
De onderzoeken van de rekenkamercommissie worden uitgevoerd door externen en/of 
externe leden van de rekenkamercommissie. Een en ander is afhankelijk van het onderwerp, 
de onderzoeksopzet, het beschikbare budget en de omvang van het onderzoek. Indien 
externen worden ingeschakeld, vindt de opdrachtverlening plaats onder de voorwaarden van 
de rekenkamercommissie. Het uitgangspunt bij de inzet van externe bureaus is dat de 
eindverantwoordelijkheid voor de inhoud, de regie en het uitbrengen van de eindrapportage 
bij de rekenkamercommissie ligt. 
De commissie kan zowel een uitgebreid onderzoek verrichten als een kort en verkennend 
onderzoek, een quickscan. Ook kan een doorwerkingsonderzoek worden uitgevoerd. Een 
bepaalde kwestie kan tevens bondig aan de orde worden gesteld door middel van een 
rekenkamerbrief. 
 
3.1  Wat gaan we doen in 2021? 
 
3.1.1  Planning 
De voorlopige planning voor 2021 ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
 

1e kwartaal 2021 2e kwartaal 2021 3e kwartaal 2021 4e kwartaal 2021 
Jaarverslag 2020 & 
jaarplan 2021 

   

Afronding en behandeling  
onderzoek 
geheimhouding 

   

Afronden onderzoek 
subsidies 

Behandeling onderzoek 
subsidies 

  

Afronden DoeMee 
onderzoek MOR 2020 
NVRR 

Publiceren (behandelen) 
resultaten DoeMee 
onderzoek MOR 2020 
NVRR 

  

Opstart 
doorwerkingsonderzoek 
schuldhulpverlening 

Uitvoeren 
doorwerkingsonderzoek 
schuldhulpverlening 

Uitvoeren en afronden  
doorwerkingsonderzoek 
schuldhulpverlening 

Behandelen onderzoek 
schuldhulpverlening 

 Opstart onderzoek Regio 
Gooi en Vechtstreek 

Uitvoeren onderzoek 
Regio Gooi en 
Vechtstreek 

Uitvoeren onderzoek 
Regio Gooi en Vechtstreek 

 Uitwerken voorstel 
toekomstbestendige 
rekenkamercommissie 

Uitwerken en bespreken 
voorstel 
toekomstbestendige 
rekenkamercommissie 

 

 Opstart DoeMee 
onderzoek WOB 2021 

DoeMee onderzoek WOB 
2021 

 

  Inventarisatie 
onderzoekbehoefte 2022 

Inventarisatie 
onderzoekbehoefte 2022 

   Voorbereiding onderzoek 
1e kwartaal 2022 

   Opstellen concept 
jaarverslag 2021 en 
jaarplan 2022 

   Evaluatie 
rekenkamercommissie 

 
Onderstaand volgt een korte toelichting bij een aantal geplande activiteiten in 2021.  
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3.1.2 Afronden onderzoeken 2020  
In het eerste kwartaal of begin tweede kwartaal van 2021 wordt het rapport geheimhouding 
aangeboden aan de gemeenteraad. Het onderzoek naar het subsidiebeleid wordt in het 
eerste kwartaal van 2021 afgerond. De verwachting is dat het rapport in het tweede kwartaal 
wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
3.1.3 Doorwerkingsonderzoek schuldhulpverlening 
In 2014 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid en 
de doeltreffendheid van de schuldhulpverlening in de gemeente Huizen. Doel van de 
rekenkamercommissie was om met dit rapport een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 
de gemeentelijke schuldhulpverlening. Behandeling van het rapport heeft plaatsgevonden 
tijdens de raadvergadering op 19 maart 2015. Op basis van het onderzoek zijn destijds 
diverse aanbevelingen gedaan en overgenomen door de raad. De raad heeft destijds zelf 
een aanbeveling over het opstellen van een privacy protocol toegevoegd aan het 
raadsvoorstel zoals opgesteld door de rekenkamercommissie. 
Door middel van een doorwerkingsonderzoek willen wij in 2021 onderzoeken of de 
aanbevelingen zijn uitgevoerd. Hierbij kijken we ook of de aanbevelingen uit het rapport van 
2014 nog relevant zijn in de huidige periode.  
Het onderzoek naar schuldhulpverlening start in het tweede kwartaal van 2021. 
 
3.1.4   Onderzoek Regio Gooi en Vechtstreek 
Tijdens ons rondje langs de fracties eind 2019 is onder andere gesproken over de regio Gooi 
en Vechtstreek (hierna regio). De regio is het samenwerkingsverband van de gemeenten 
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en is een 
uitvoeringsorganisatie. Op de website van de regio staat ‘Wat met elkaar beter lukt en 

meerwaarde heeft, dat doen we samen. Iedere dag werken we aan een duurzame, gezonde 

en veilige regio. Voor inwoners, met gemeenten.’ 
De volgende vragen zijn gesteld door raadsleden: 

• Hoe staat het met toegankelijkheid van regiostukken? En klopt de begroting? 
• Hoe houden we grip op het eigen beleid en een goed samenwerkingsverband?  
• De gemeente heeft steeds minder invloed, democratisch gehalte. Is dat wel de 

bedoeling?  
• De regio trekt meer naar zich toe en de gemeente komt meer op afstand. Is dat wel 

wenselijk? 
Aangegeven is dat de besluitvorming voor raadsleden niet altijd helder en transparant is. Het 
gaat hier om vraagstukken die te maken hebben met de democratische legitimiteit en de 
democratische controle van de raad. Een van de speerpunten van het collegeprogramma 
2018-2022 is betere democratische controle op de regio Gooi en Vechtstreek. Bij punt 4.8.2. 
van het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat ‘ingezet wordt op een betere democratische 
controle op de Regio Gooi & Vechtstreek’. Dit houdt onder meer in een duidelijke, 
gestructureerde en efficiënte informatievoorziening richting de gemeenteraad. Bij 4.8.3. staat 
dat ‘Ingezet wordt op een betere afstemming van de jaarplanningen van de aan de 
gemeente verbonden partijen op de gemeentelijke raadscycli en omgekeerd. Regionaal moet 
de afspraak gemaakt worden dat de raden hun zienswijze tijdig kunnen indienen.’ 
In de programmabegroting 2021 staat ‘Lokale ambities/belangen en regionale inspanningen 
raken op steeds meer beleidsterreinen vervlochten. Regionalisering als trend zet door 
waarbij de democratische legitimatie van de regionale samenwerking een lastige factor blijft: 
de gemeente(raad) moet in dit proces samen met de andere gemeente(rade)n een balans 
vinden tussen lokale en regionale slagkracht.’ 

https://www.blaricum.nl/
https://www.eemnes.nl/
https://gooisemeren.nl/
https://www.hilversum.nl/
https://www.huizen.nl/
https://www.laren.nl/
https://www.weesp.nl/
https://www.wijdemeren.nl/
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Er bestaat een werkgroep verbetering besluitvorming regio met gemeenteraadsleden. De 
werkgroep heeft op verzoek van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek 
gesproken over de besluitvormingsprocessen zoals die nu door de regio gehanteerd worden, 
hoe deze door de gemeenteraden ervaren worden en hoe de besluitvorming kan worden 
verbeterd. Dit heeft geleid tot concrete adviezen en voorstellen van de werkgroep tot 
verbeterde besluitvorming binnen bestaande vormen. De adviezen zijn tijdens de 
raadsvergadering van 17 september 2020 door de raad onderschreven.   
 
In dit onderzoek zullen we met name onderzoeken in hoeverre de gemeenteraad van  
Huizen grip heeft op de samenwerking in de regio. Hoe verloopt de besluitvorming? In 
hoeverre is de raad in staat om haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren? Wat 
kan er wellicht beter? We kijken hierbij naar de informatiestromen tussen de regio en de 
gemeente Huizen. De precieze onderzoeksvraag en onderzoeksopzet zullen wij in de eerste 
helft van 2021 verder uitwerken.  
 
3.1.5    DoeMee onderzoek NVRR 2021  
Komend jaar zal de rekenkamercommissie deelnemen aan een onderzoek van de NVRR 
over het onderwerp ‘de praktijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur’, oftewel de Wob. 
In dit onderzoek wordt de huidige praktijk van de Wob in kaart gebracht. De NVRR zal begin 
2021 het onderzoek voorbereiden en de precieze onderzoeksvraag vaststellen. Door met 
één onderzoeksopzet te werken waarbij een extern bureau alle informatie verzamelt, wordt 
een groot schaalvoordeel bereikt. De rekenkamercommissie Huizen ontvangt een eigen 
maar wel gestandaardiseerd rapport van de eigen organisatie en kan vervolgens zelf 
beslissen of en hoe daar bestuurlijk verder mee wordt omgegaan. 
Over het gezamenlijke beeld zal een aparte publicatie van de NVRR verschijnen, zodat er 
ook landelijk aandacht voor zal zijn. 
 
3.1.6   Toekomst(bestendigheid) rekenkamercommissie 
Eind 2019 hebben wij onze missie, visie en uitgangspunten uitgewerkt (zie bijlage 3). Ook 
hebben wij met elkaar gesproken over de toekomstbestendigheid van de 
rekenkamercommissie. De gemeentelijke taken en de daarbij horende middelen zijn de 
afgelopen jaren toegenomen (o.a. door decentralisaties in het sociaal domein en de komst 
van de omgevingswet) en complexer geworden. Hierdoor is een versterking van de 
rekenkamer wenselijk. Het voorliggende wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers 
speelt hier ook op in. 
 
Vanwege de gewenste politiek onafhankelijke positie, de benodigde deskundigheid en 
tijdsinzet wil de rekenkamercommissie Huizen komen tot een model van een externe 
rekenkamer, waarbij de rekenkamer bestaat uit externe leden en een klankbordgroep 
bestaande uit een aantal raadsleden. De betrokkenheid van de gemeenteraad bij de 
rekenkamer vinden wij van groot belang. In het voorjaar 2021 zullen wij ons voorstel nader 
uitwerken in een notitie.  
 
3.1.7 Overige activiteiten 
Komend jaar willen wij ons naast de onderzoeken en de reguliere vergaderingen van de 
rekenkamercommissie richten op onderstaande zaken.  
 

• Kennis delen en waar mogelijk samenwerken met andere rekenkamer(commissie)(s). 
• Deelname aan activiteiten van de NVRR zoals congressen, relevante cursussen en 

themabijeenkomsten. 
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• In het najaar komen wij graag weer een keer langs bij de fracties om mogelijke 
onderzoeksonderwerpen te verzamelen en te bespreken. 
 

3.2 Wat willen we bereiken? 
 
De rekenkamercommissie van de gemeente Huizen is een onafhankelijke commissie en 
ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak door onderzoek 
uit te voeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde beleid.  
Het doel van de rekenkamercommissie Huizen is het versterken van de positie van de raad 
in zijn controlerende rol en in het bijzonder in de kaderstellende rol. 
De onderzoeken van de commissie moeten bruikbaar zijn voor het bestuur en de organisatie. 
De rekenkamercommissie werkt vanuit een positieve kritische houding waarbij verbeter- en 
leereffecten centraal staan. Daarbij vinden wij een constructieve samenwerking met de raad, 
college en ambtelijke organisatie belangrijk. 
Ook in 2021 hopen wij weer bruikbare onderzoeksresultaten en adviezen op te leveren.  
 
3.3 Wat mag het kosten? 
 
Het budget voor 2021 bedraagt € 34.568,-. Het budget is al enige jaren gelijk gebleven, 
namelijk € 44.568,-. Vanwege gemeentelijke bezuinigingen is het budget van de 
rekenkamercommissie met ingang van 2021 met € 10.000,- verminderd. Vanwege de 
jaarlijkse onderbesteding van ons budget verwachten wij op dit moment niet dat dit een 
probleem zal zijn als het gaat om het uitvoeren van ons onderzoeksprogramma.  
Toekomstige ontwikkelingen (invoering nieuwe wetgeving, nieuw model 
rekenkamercommissie) zouden ervoor kunnen zorgen dat wij meer budget nodig hebben om 
onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Dit zullen wij dan tijdig kenbaar maken.  
 
4. Tot slot 
 
Wij zien eventuele reacties naar aanleiding van dit verslag en concept jaarplan graag 
tegemoet.  
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BIJLAGE 1  Overzicht aanbevelingen 2020 
 
Aanbevelingen quickscan jeugdhulp 
 
Aanbevelingen uit het rapport: 

• Met het lokale beleidsplan sociaal domein 2019-2022, het regionale transformatieplan 
2019-2020 Zorg voor de Jeugd en de regionale transformatieagenda is een goede 
basis gelegd voor de realisatie van de transformatiedoelen. Het is nu wel zaak om de 
stap van denken (formuleren van beleid) naar doen te maken. Zo moet het lokale 
beleidsplan nog worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Vraag het college 
om een uitvoeringsprogramma op te stellen.  

• Monitor de voortgang van de transformatie. Voor het monitoren van de trasformatie is 
het noodzakelijk in beeld te krijgen of er een verschuiving van zware naar lichtere 
vormen van hulp plaatsvindt. Dit begint met inzicht in het aantal en het type 
individuele voorzieningen die worden verstrekt en de uitgaven aan deze 
voorzieningen. Daarnaast is er inzicht nodig in de uitgaven aan de uitvoering en aan 
de activiteiten van partijen in het voorliggend veld. Tot slot is het van belang om zicht 
te krijgen op de resultaten en de effecten van de activiteiten van deze partijen. 
Kortom, een totaaloverzicht op Jeugd. Vraag het college om de raad twee keer per 
jaar een totaaloverzicht te verstrekken.  

• Vraag het college om de kansen en de tips uit de interactieve bijeenkomst verder te 
onderzoeken  

 
Aanbeveling uit het raadsvoorstel om het college op te dragen:  

• een uitvoeringsprogramma jeugdzorg op te stellen dat voldoet aan het voorstel van 
de rekenkamercommissie;  

• inzicht te geven in de uitgaven voor jeugdhulp inclusief de uitgaven in het voorliggend 
veld;  

• de kansen en tips zoals geformuleerd in het onderzoeksrapport verder te 
onderzoeken en daarover te rapporteren;  

• met betrokken partijen in gesprek te gaan over aard en omvang van goede en 
passende jeugdzorg.  
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BIJLAGE 2  Groslijst januari 2021 
 

Mogelijke 
onderwerpen 

Aangedragen 
door  

Korte toelichting 

Externe 
inhuur/uitbestedingen 

Raadsleden, 
rkc 

Het beleid, de uitvoering, de aard en de 
omvang van uitbestedingen, zowel wat 
betreft ‘inhuur’ personeel als externe 
adviesaanvragen. Met daarbij als 
aandachtspunt de informatieverstrekking 
aan de raad, waaronder de hiermee 
gemoeide financiën. 

Verkoop 
gemeentepanden 

Raadsleden Hoe komen de taxatierapporten voor 
gemeentelijk onroerend goed tot stand 
en hoe wordt de verkoopprijs bepaald? 

Bereikbaarheid van de 
gemeente voor 
burgers 

Raadsleden De bereikbaarheid, zowel telefonisch als 
per email, van de gemeente voor onze 
inwoners. Inclusief het binnen en 
redelijke termijn terugbellen dan wel 
mailen bij (tijdelijke) afwezigheid. Hierbij 
gaat het zowel over de bereikbaarheid 
als de respons van de betreffende 
afdeling, dan wel de met de uitvoering 
belaste ambtenaar. 

Regio Gooi en 
Vechtstreek 

Raadsleden Er gaat veel geld in. Klopt de begroting?  
Hoe staat het met toegankelijkheid van 
regiostukken? Onderzoek oppakken in 
samenwerking met andere rekenkamers 
oppakken. Hoe houden we grip op het 
eigen beleid en een goed 
samenwerkingsverband? 

Buurtsportcoaches Raadsleden Zijn buurtsportcoaches effectief? Wordt 
de juiste doelgroep aangesproken? Wat 
is het effect van de sportcoaches op 
deelname van bewoners aan 
sportverenigingen.  

Evenementenbeleid Raadsleden Het aanvragen van vergunningen op de 
juiste manier lijkt veel tijd te kosten. Is 
het proces efficiënt ingericht? Zijn de 
verantwoordelijkheden voor gemeente en 
organisator duidelijk en transparant?   

Aanbestedingsbeleid Raadsleden Hoe is het aanbestedingsbeleid in de 
gemeente Huizen vormgegeven. Handelt 
de gemeente conform de 
aanbestedingsregels?  

Energietransitie Raadsleden Er is een pilotwijk energietransitie in 
Huizen (Stad en Lande). Het betreft een 
landelijk traject. Hoe zijn de bewoners 
van Huizen betrokken bij dit project?  

Facturering jeugdzorg Raadsleden Inkoop jeugdzorg gaat via de regio. Wat 
is de rol van de gemeente bij de 
facturering en betaling van geleverde 
zorg? Wie bepaalt of de factuur 
betaalbaar gesteld kan worden? Wat zijn 
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de criteria om over te gaan tot betaalbaar 
stellen? 

Toepassing 
AVG/Privacy 

Raadsleden De privacywet is inmiddels van 
toepassing. Is de uitvoering van de wet 
goed ingebed in de uitvoering van de 
activiteiten van de gemeente. Gaat de 
gemeente op de juiste wijze om met de 
privacywet? 

Informatieverstrekking 
aan de raad 

Raadsleden, 
rkc 

Is de toegankelijkheid en kwaliteit van 
raadsstukken zodanig dat de 
gemeenteraad kan controleren en 
toetsen aan de vastgestelde kaders.  

Bijstandsfraude Raadsleden, 
rkc 

Het proces van afweging om een 
onderzoek naar bijstandsfraude te doen 
en de wijze waarop de controle op 
bijstandsfraude plaatsvindt in relatie tot 
de privacy van de betrokken inwoners. 

De organisatie 
rondom de 
stembureaus 

Raadsleden De organisatie rondom de stembureaus. 
In maart was er een chronisch tekort aan 
leden. Met name de bezetting 
vergoeding locaties het verloop van 
leden totaal geen terugkoppeling. 

Onderwerpen rondom 
sociaal domein 

rkc Bijvoorbeeld 
• hoe krijgen we grip op 

kostenoverschrijdingen op het 
gebied van WMO en jeugdhulp  

• oneigenlijk gebruik huishoudelijke 
hulp 
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BIJLAGE 3 Missie, visie en uitgangspunten rekenkamercommissie Huizen   
 
De rekenkamercommissie van de gemeente Huizen is een onafhankelijke commissie en 
ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak door onderzoek 
uit te voeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde beleid.  
 
Het doel van de rekenkamercommissie Huizen is het versterken van de positie van de raad 
in zijn controlerende rol en in het bijzonder in de kaderstellende rol. 
De onderzoeken van de commissie moeten bruikbaar zijn voor het bestuur en de organisatie. 
De rekenkamercommissie werkt vanuit een positieve kritische houding waarbij verbeter- en 
leereffecten centraal staan. Daarbij vinden wij een constructieve samenwerking met de raad, 
college en ambtelijke organisatie belangrijk. 
 
De volgende drie uitgangspunten vinden wij van belang bij het uitvoeren van onze 
onderzoeken: 

Zorgvuldigheid: hierbij gaat het om validiteit en volledigheid bij de verzameling en 
verslaglegging van de relevante feiten. 
Objectiviteit: hierbij gaat het om onafhankelijke, niet vooringenomen en gedegen 
analyse van de feiten en beoordeling van feiten aan de hand van een expliciet en 
helder normenkader. 
Transparantie: hierbij gaat het om een transparante werkwijze. Zo onderbouwen wij 
in ons jaarplan welke onderwerpen wij onderzoeken en leggen wij in het jaarverslag 
verantwoording af.  
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