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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 en het concept jaarplan 2022 van de rekenkamercommissie 

Huizen. In ons jaarverslag leest u wat wij in 2021 hebben gedaan en wat het heeft gekost. 

Onze voornemens en geplande activiteiten voor 2022 hebben wij beschreven in ons 

jaarplan.  

 

In 2021 hebben wij drie onderzoeken afgerond en gepubliceerd. De uitkomsten van het 

onderzoek naar de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte (MOR) hebben we 

beschreven in een rekenkamerbrief. Verder hebben wij in 2021 een rekenkamerbrief 

geschreven over het belang van het uitvoeren van onderzoeken in het kader van artikel 213a 

Gemeentewet. Wij willen allen die in 2021 hebben meegewerkt aan onze onderzoeken 

bedanken.  

 

Begin 2022 zal in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuwe 

gemeenteraad. Tevens een geschikt moment voor de rekenkamercommissie Huizen om, 

conform het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers, na maart 2022 verder te gaan 

als rekenkamer. In het jaarplan 2022 lichten wij dit toe. 

 

Namens de rekenkamercommissie Huizen, 

 

 

Ria Quapp, voorzitter  

 

 

 

Huizen, 21 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 2021:  
 

Leden rekenkamercommissie 2021 

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.  
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2. Jaarverslag 2021 

 

2.1 Wat hebben we gedaan en bereikt in 2021? 

 

Overzicht van onze activiteiten in 2021.  
 

1e kwartaal 2021 2e kwartaal 2021 3e kwartaal 2021 4e kwartaal 2021 

Jaarverslag 2020 & 
jaarplan 2021 
(behandeling: 4 maart 
2021 commissie ABM) 

   

Afronden 
onderzoek 
geheimhouding 

Rapport geheimhouding 
(behandeling: 8 april 
2021 Commissie ABM, 
22 april raad) 

  

Afronden DoeMee 
onderzoek MOR 2020 
NVRR 

Rekenkamerbrief 
DoeMee onderzoek MOR 
2020 NVRR 
(behandeling: 3 juni raad, 
28 juni commissie fysiek 
domein, 8 juli raad) 

  

 Rekenkamerbrief 213a 
onderzoek (behandeling: 
3 juni raad, 24 juni 
commissie ABM, 8 juli 
raad) 

  

 Opstart  
doorwerkingsonderzoek 
schuldhulpverlening 

Uitvoeren  
doorwerkingsonderzoek 
schuldhulpverlening 

Uitvoeren 
doorwerkingsonderzoek 
schuldhulpverlening 

 Opstart DoeMee 
onderzoek NVRR 2021 
over WOB  

Uitvoeren DoeMee 
onderzoek WOB  

Afronden DoeMee 
onderzoek WOB en 
opstart vervolganalyse 

  Afronden onderzoek 
subsidies 

Rapport subsidies 
(behandeling: 30 
november commissie 
sociaal domein, 20 
december raad) 

   Inventarisatie 
onderzoekbehoefte 2022 

   Voorbereidingen externe 
rekenkamer Huizen  

   Voorbereiding onderzoek 
1e kwartaal 2022 

   Opstellen concept 
jaarverslag 2021 en 
jaarplan 2022 

 

We geven hierna een korte toelichting per onderzoek. Voor een overzicht van onze 

onderzoeken en aanbevelingen, ook van de jaren voor 2021, zie 

https://www.huizen.nl/publicaties 

 

2.1.1 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.  

De rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van geheimhouding in 

de gemeente Huizen. Daarvoor zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

https://www.huizen.nl/publicaties
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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. Behandeling van het rapport heeft 

plaatsgevonden op 8 april 2021 in de commissie ABM en tijdens de raadsvergadering van 22 

april 2021. De raad heeft conform het voorstel besloten. Voor een overzicht van de 

aanbevelingen, zie bijlage 1. 

 

2.1.2 DoeMee onderzoek MOR 

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. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie 

aanvullend per e-mail nog een aantal vragen gesteld aan de contactpersonen binnen de 

organisatie voor een nadere duiding bij de gegeven antwoorden. Vervolgens heeft de 

rekenkamercommissie een rekenkamerbrief opgesteld d.d. 19 mei 2021. Met deze brief 

hebben wij de raad geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Een 

afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname aan het college gestuurd. Op basis van 

de uitkomsten van het onderzoek en de ambtelijke reactie op onze aanvullende vragen 

hebben wij de raad op een viertal punten geadviseerd.  

Behandeling van de brief heeft plaatsgevonden tijdens de commissie fysiek domein van 28 

juni 2021 en de raadsvergadering van 8 juli 2021. De raad heeft conform het raadsvoorstel 

besloten. Voor een overzicht van de vier adviespunten, zie bijlage 1. 

 

2.1.3 Rekenkamerbrief 213a onderzoeken 

Door middel van een rekenkamerbrief d.d. 23 april 2022 heeft de rekenkamercommissie 

aandacht gevraagd voor de onderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet. Artikel 213a van de 

Gemeentewet verplicht het college om periodiek onderzoek te doen naar de doeltreffendheid 

en de doelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur. Uit navraag bij de gemeente is 

gebleken dat de gemeente Huizen geen onderzoek uitvoert in het kader van artikel 213a 

Gemeentewet. Gezien de wettelijke verplichting en het belang van deze onderzoeken als het 

gaat om het uitvoeren van de taak van de gemeenteraad en het college, hebben wij de raad 

geadviseerd om erop toe te zien dat het college de artikel 213a-onderzoeken gaat uitvoeren, 

zoals is vastgelegd in de betreffende verordening van de gemeente Huizen.  

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2021 conform het 

raadsvoorstel besloten.  

 

2.1.4 Onderzoek subsidies 

Begin 2020 is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar subsidies. 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre de raad zicht heeft in de aard, 

omvang en effectiviteit van subsidies waar burgers direct bij betrokken zijn (kleinschalige 

initiatieven) en daarom hebben we ons gericht op subsidies op het gebied van sport, cultuur 

en evenementen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door leden van de rekenkamercommissie waarbij we begin 

2020 zijn gestart met een startbijeenkomst. Vervolgens zijn de nodige relevante stukken 

opgevraagd en gesprekken gevoerd. In december 2020 hebben er twee interviewrondes met 

diverse leden van de raad digitaal plaatsgevonden. In 2021 is het onderzoek afgerond.  
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De gemeenteraad heeft, na enige discussie over kosten en planning van de uitvoering, 

tijdens de raadsvergadering van 20 december 2021 conform het raadsvoorstel besloten. 

Voor een overzicht van de aanbevelingen, zie bijlage 1. 

 

2.1.5 Doorwerkingsonderzoek schuldhulpverlening  

In 2014 heeft de rekenkamercommissie Huizen een onderzoek uitgevoerd naar 

schuldhulpverlening. Dit onderzoek is onder begeleiding van de rekenkamercommissie 

uitgevoerd door onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut. Doel van het onderzoek was 

om bij te dragen aan de kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Op basis van 

het onderzoek zijn destijds diverse aanbevelingen gedaan en overgenomen door de raad.  

In mei 2021 is de rekenkamercommissie gestart met doorwerkingsonderzoek naar 

schuldhulpverlening. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de wijze waarop, 

de mate waarin en de redenen waarom de aanbevelingen uit het onderzoek 

schuldhulpverlening wel of niet zijn opgevolgd. Het onderzoek voert de 

rekenkamercommissie in eigen beheer uit.  

 

2.1.6 Overige activiteiten 

In 2021 heeft de rekenkamercommissie Huizen 8 reguliere vergaderingen gehouden, 

waarvan een aantal digitaal. Verder verzorgden de voorzitter en de secretaris een toelichting 

op: 

• het jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 tijdens de commissievergadering ABM van 4 

maart 2021. 

• het rapport geheimhouding in de commissie ABM van 8 april 2021. 

• de rekenkamerbrief DoeMee onderzoek MOR tijdens de commissie fysiek domein 

van 28 juni 2021. 

• de rekenkamerbrief inzake de artikel 213a onderzoek Gemeentewet tijdens de 

commissie ABM van 24 juni 2021. 

• het rapport subsidies tijdens de commissie Sociaal Domein van 20 december 2021. 

 

Naast de reguliere vergaderingen hebben leden en/of de secretaris van de 

rekenkamercommissie in 2020 deelgenomen aan een aantal digitale activiteiten (zoals 

evaluatie doemee-onderzoek MOR, bijeenkomst Versterking Decentrale Rekenkamers en 

bijeenkomst ideeën bijdrage inwerkprogramma nieuwe raad) van de NVRR.  

Op 2 juli 2021 hebben de leden van de rekenkamercommissie onder begeleiding van een 

externe adviseur een middag met elkaar gesproken over de werkwijze en de toekomst van 

de rekenkamercommissie/rekenkamer. Tijdens deze bijeenkomst hebben we onder andere 

onze werkwijze geëvalueerd, stilgestaan bij de effectiviteit van de rekenkamer en 

actiepunten geformuleerd.  

Op 5 november 2021 heeft de voorzitter van de rekenkamercommissie als spreker 

deelgenomen aan het eerste Huizer Dorpscongres over het thema participatie n.a.v. ons 

onderzoek naar burgerparticipatie in 2019.  

Ook hebben wij deelgenomen aan een regio overleg met de rekenkamercommissie Gooise 

Meren, rekenkamercommissie Wijdemeren, Rekenkamer BEL en de Rekenkamer Hilversum 

op 15 november 2021. Tijdens dit jaarlijkse overleg delen we kennis, houden we elkaar op 

de hoogte van lopende en toekomstige onderzoeken en bespreken we of samenwerking 

mogelijk is. Tevens hebben wij dit jaar een paar keer overleg gevoerd met de Rekenkamer 

Bel over het mogelijk opstarten van een gezamenlijk onderzoek. 

Eind 2021 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de overgang van 

rekenkamercommissie naar rekenkamer. Zo hebben we een vacature uitgezet voor het 
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werven van een 3e extern lid en zijn we begonnen met het opstellen van een nieuwe 

verordening. 

De secretaris heeft eind 2021 een tweedaagse cursus gemeentefinanciën gevolgd.  

 

2.2 Wat heeft het gekost? 

 

De rekening over het verslagjaar biedt het volgende beeld: 
 

Kostenpost Kosten 2021 

1. Onderzoeken €      8.571,25 

2. Vergoeding externe leden (incl. onderzoekswerkzaamheden en 
reiskosten) 

€    14.764,32 

3. Lidmaatschap NVRR €        385,00  

4. Overig (huur externe locatie en catering) €        731,38 

  

Totaal €    24.451,95 

 

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 2021 bedroeg € 34.568,-. In 2021 hebben wij een bedrag van  

€ 24.451,95,- uitgegeven. De onderbesteding komt onder andere omdat wij de onderzoeken 

in 2021 hoofdzakelijk in eigen beheer hebben uitgevoerd, wat zorgt voor lagere 

onderzoekskosten. In de praktijk blijkt echter dat de doorlooptijd van deze onderzoeken 

langer is dan verwacht. Wij zullen het uitvoeren van onderzoeken in eigen beheer daarom 

begin 2022 evalueren.  
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3. Concept jaarplan 2022 

 

3.1  Wat gaan we doen in 2022? 

 

3.1.1 Van rekenkamercommissie naar rekenkamer 

Conform het voorliggende wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers zal de 

rekenkamercommissie Huizen vanaf april 2022 verder gaan als rekenkamer bestaande uit 

drie externe leden. De betrokkenheid van de gemeenteraad bij de rekenkamer vinden wij van 

groot belang. We zullen met de nieuwe gemeenteraad in gesprek gaan over hoe we dit 

kunnen waarborgen nu er straks geen raadsleden meer in de rekenkamer zitten. Wij denken 

dan bijvoorbeeld aan een jaarlijkse ronde langs de fracties, het bijwonen van de 

vergaderingen van de jaarrekeningcommissie, het organiseren van jaarlijks één (of waar 

nodig meer) bijeenkomst(en) met van elke fractie één vertegenwoordiger en/of het 

organiseren van bijeenkomsten met raadsleden bijvoorbeeld n.a.v. een onderzoek.  

Op dit moment zijn wij bezig met het werven van een nieuw extern lid en het opstellen van 

een nieuwe verordening, reglement van orde en onderzoeksprotocol. 

 

3.1.2 Planning 

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en de overgang van 

rekenkamercommissie naar rekenkamer hebben wij onze planning nog niet helemaal 

ingevuld. In het voorjaar zullen wij onze groslijst, zie bijlage 2, met de raadsfracties 

bespreken. Daarna zullen wij een onderwerp selecteren om in de tweede helft van 2022 te 

onderzoeken. De voorlopige planning voor 2022 ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
 

1e kwartaal 2022 2e kwartaal 2022 3e kwartaal 2022 4e kwartaal 2022 

Jaarverslag 2021 & 
jaarplan 2022 

   

Bijdrage RK aan het 
inwerkprogramma 
nieuwe raad 

Bijdrage RK aan het 
inwerkprogramma 
nieuwe raad 

  

Overgang RKC naar RK
  

Instellen RK Huizen   

Afronden vervolganalyse 
DoeMee onderzoek WOB 

Publiceren en 
behandelen (na 
verkiezingen) resultaten 
onderzoek WOB 

  

Afronden 
doorwerkingsonderzoek 
schuldhulpverlening  

Publiceren en 
behandelen 
doorwerkingsonderzoek 
schuldhulpverlening 

  

Opstart onderzoek GAD 
(samen met regio 
rekenkamers). 
Vormgeven stuurgroep 
en na opstellen 
onderzoeksopzet 
bepalen of we 
deelnemen 

uitvoeren onderzoek 
GAD (onder voorbehoud 
onderzoeksopzet) 

uitvoeren onderzoek 
GAD 
(onder voorbehoud 
onderzoeksopzet) 
 

Afronden onderzoek GAD 
(onder voorbehoud 
onderzoeksopzet) 

 Rondje langs de fracties   

 Opstart 
doorwerkingsonderzoek 
informatiewaarde 
begroting en jaarstukken 

Uitvoeren en publiceren 
doorwerkingsonderzoek 
informatiewaarde 
begroting en jaarstukken 

 

  Voorbereiding en opstart 
onderzoek 2e kwartaal 
2022 
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   Inventarisatie 
onderzoekbehoefte 2022 

   Voorbereiding onderzoek 
1e kwartaal 2023 

   Opstellen concept 
jaarverslag 2022 en 
jaarplan 2023 

   Evaluatie rekenkamer 

 
Onderstaand volgt een korte toelichting bij een aantal geplande activiteiten in 2022.  

 
3.1.3 Afronden onderzoeken 2021 

Het doorwerkingsonderzoek naar schuldhulpverlening wordt in het eerste kwartaal van 2021 

afgerond. De verwachting is dat het rapport in het tweede kwartaal wordt aangeboden aan 

de gemeenteraad.   

Verder hebben wij onderzoeksbureau Pro facto opdracht gegeven om een vervolganalyse 

(vergelijken van data gemeente Huizen met de landelijke data, inclusief conclusies)  

uit te voeren naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit het DoeMee-onderzoek naar 

de WOB. Eind vorig jaar hebben wij de definitieve factsheets, een factsheet met het 

landelijke beeld en een factsheet van de gemeente Huizen, ontvangen. De uitkomsten van 

dit onderzoek zullen wij in het tweede kwartaal publiceren. 

 

3.1.4  Doorwerkingsonderzoeken 

In 2010 heeft de rekenkamercommissie het onderzoek “Aanbevelingswaardig” uitgevoerd. 

Eén van de aanbevelingen uit dat onderzoek was te laten monitoren of de door de raad 

overgenomen aanbevelingen ook werkelijk geïmplementeerd zijn en het college daarover te 

laten rapporteren. Het college informeert de raad jaarlijks over de opvolging van de 

aanbevelingen door middel van een ‘rapportage monitoring aanbevelingen 

Rekenkamercommissie’. Met deze jaarlijkse rapportage koppelt het college terug of de 

aanbevelingen van de onderzoeken van de rekenkamercommissie van het afgelopen jaar 

zijn geïmplementeerd. Echter vinden wij het ook onze verantwoordelijkheid om, na een 

aantal jaar, te onderzoeken of de aanbevelingen die we destijds hebben gedaan zijn 

geïmplementeerd en geëffectueerd. Dit is bij veel rekenkamers een gebruikelijke werkwijze. 

Jaarlijks zullen wij daarom vanaf 2022 een doorwerkingsonderzoek uitvoeren. Dit biedt 

inzicht in de stand van zaken, de mogelijkheid om zaken waar nodig te verbeteren en/of de 

mogelijkheid om als raad in gesprek te gaan met het college over de gemaakte afspraken. 

Hierbij houden we uiteraard rekening met actuele ontwikkelingen.  

Voor komend jaar willen wij een doorwerkingsonderzoek uitvoeren naar ons onderzoek uit 

2018 over de informatiewaarde van de begroting en jaarstukken. Eind 2022 willen wij starten 

met een doorwerkingsonderzoek naar burgerparticipatie. 
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3.1.5  Onderzoek Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD)  

In ons jaarplan 2021 hebben wij aangegeven een onderzoek uit te gaan voeren naar de 

regio Gooi en Vechtsteek. De focus van dit onderzoek zou met name zijn om na te gaan 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? Vanwege de omvang van dit 

onderzoek en recente ontwikkelingen, zo kwam de Rekenkamercommissie Gooise Meren 

met het voorstel om een gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar de GAD, hebben wij het 

onderzoek naar de regio uitgesteld.  

De rekenkamercommissie Gooise Meren heeft voorgesteld om een gezamenlijk onderzoek 

uit te voeren naar de GAD. De inzameling van huishoudelijk afval is één van de meest 

zichtbare vormen van gemeentelijke dienstverlening. Bij veranderingen van het 

inzamelsysteem kan een gemeente rekenen op reacties vanuit de samenleving. Het 

onderwerp heeft mede daarom vaak veel politieke belangstelling. Op het gebied van 

afvalbeleid ligt de komende jaren een grote opgave, onder andere door de transitie naar een 

circulaire economie. 

De GAD is onderdeel van een gemeenschappelijke regeling. De verschillende gemeentes 

hebben – via het Regiobestuur – invloed op het gevoerde beleid (wat moet worden bereikt?). 

De invloed op de bedrijfsvoering (hoe worden deze resultaten bereikt?) is gering.  

Het onderzoek kan gericht zijn op het geven van inzicht in:  

• De mate waarin de huidige governance aansluit bij de eisen en wensen van de 

aangesloten gemeentes; 

• De mate waarin de resultaten van de GAD voldoen aan eisen en verwachtingen van 

de aangesloten gemeentes; 

• De mogelijkheden van sturing door de verschillende gemeenteraden; 

• Toekomstige opgaven die van belang zijn bij het afvalbeleid van de komende jaren 

(lessen leren uit het verleden). 

 

Begin 2022 zal er een stuurgroep worden samengesteld waarin ook een lid van de 

rekenkamer Huizen zal deelnemen. Door de stuurgroep zal vervolgens een onderzoeksopzet 

worden vastgesteld. Afhankelijk van de onderzoeksopzet (definitieve  onderzoeksvraag en 

doel onderzoek) zullen wij deelnemen aan het onderzoek. 

 

3.1.6 Overige activiteiten 

Komend jaar willen wij ons naast de onderzoeken en de reguliere vergaderingen van de 
rekenkamer 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. 

• Bijdrage aan het inwerkprogramma voor de nieuwe raad. 

• In mei en/of juni komen wij graag weer een keer langs alle fracties om mogelijke 

onderzoeksonderwerpen te verzamelen en te bespreken. 

• Afhankelijk van het onderwerp zullen wij in 2022 deelnemen aan het DoeMee 

onderzoek van de NVRR. 

 

3.2 Wat willen we bereiken? 

De rekenkamer van de gemeente Huizen is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad 

in zijn kaderstellende en controlerende taak door onderzoek uit te voeren naar de 
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doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur 

gevoerde beleid.  

Het doel van de rekenkamer 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 rekenkamer moeten bruikbaar zijn voor het bestuur en de 

organisatie. De rekenkamer 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 2022 hopen wij weer bruikbare onderzoeksresultaten en adviezen op te leveren.  

 

3.3 Wat mag het kosten? 

Het budget voor 2022 bedraagt € 34.568,-.  

 
4. Tot slot 

 
Wij zien eventuele reacties naar aanleiding van dit jaarverslag en concept jaarplan graag 
tegemoet.  
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BIJLAGE 1  Overzicht aanbevelingen en adviezen 2021 
 
Onderzoek geheimhouding 

Onderstaand een overzicht van de aanbevelingen zoals opgenomen in het raadsvoorstel d.d. 

22 april 2021. 

 

Geef het college opdracht: 

1. Op korte termijn beleid op te stellen over geheimhouding, d.w.z. de wettelijke en 

gemeentelijke vereisten, procedures en afspraken over het opleggen, bekrachtigen en 

opheffen van geheimhouding, ook voor wat betreft de interne voorbereiding van 

collegevoorstellen en raadsvoorstellen, bijvoorbeeld in de vorm van een beknopte nota 

geheimhouding. Spreek een concrete datum hiervoor af. Vraag het college om het beleid 

met de raad te delen en te bespreken, om zo te komen tot een door de raad vastgesteld 

beleid over geheimhouding in Huizen. Zorg ook voor een periodieke evaluatie. 

2. Collegevoorstellen en raadsvoorstellen te verbeteren op het punt van geheime bijlagen, 

door een meer eenduidige en correcte vermelding van de wettelijke gronden, en vooral een 

duidelijke motivering van de opgelegde geheimhouding. Vraag ook om de geheimhouding te 

beperken tot enkel de passages die geheim moeten zijn. 

3. In samenwerking met de griffie op korte termijn te zorgen voor een overzichtelijk centraal 

register waarin voor alle betrokkenen een overzicht is te vinden van de stukken waarop 

geheimhouding is opgelegd. In dat register moet ook worden aangegeven wanneer 

geheimhouding is opgelegd, wanneer de geheimhouding is bekrachtigd, of wanneer de 

geheimhouding moet worden heroverwogen, en wanneer deze is opgeheven. Spreek een 

concrete datum hiervoor af. 

4. Een duidelijke handleiding op te stellen voor de ambtelijke organisatie over 

geheimhouding, de afbakening met verwante begrippen zoals vertrouwelijkheid en niet-

openbaar, en hoe je hier als ambtenaar mee omgaat bij het opstellen van een 

collegevoorstel en een raadsvoorstel. 

 

Geef de griffie opdracht: 

5. Een specifiek op raadsleden gerichte notitie op te (laten) stellen over de praktijk van 

geheimhouding in Huizen. Wettelijke verplichtingen en bevoegdheden moeten hierin wel aan 

de orde komen, maar de notitie moet de informatiebehoefte en vragen van raadsleden als 

uitgangspunt nemen, bijvoorbeeld in de vorm van Veelgestelde vragen (Frequently Asked 

Questions). 

 

Geef de agendacommissie in overweging: 

6. Om het besloten deel van de raadsvergadering aan het begin i.p.v. aan het eind van de  

raadsvergadering te plannen, om meer tijd te hebben voor goede bespreking van de 

noodzaak van geheimhouding. Voordeel is ook dat gasten niet tijdens de vergadering 

hoeven te worden weggestuurd. 

 

Ga in overleg met het college: 

7. Om één of meer momenten te agenderen voor een bespreking tussen college en raad 

over het onderwerp geheimhouding, bijvoorbeeld aan de hand van een nog op te stellen nota 

geheimhouding. Bespreek eventueel ook ‘oud zeer’ en gebruik de bijeenkomst om concrete 

(verbeter)afspraken te maken. 
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Advies rekenkamerbrief onderzoek Meldingen Openbare Ruimte d.d.19 mei 2021 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar MOR en de ambtelijke reactie op onze 

aanvullende vragen, vallen ons de volgende zaken op:  

 

1. In Huizen is er schriftelijk weinig vastgelegd inzake de afhandeling van MOR. Wij 

adviseren om gemeentebreed richtlijnen op papier te zetten zodat de werkwijze met 

betrekking tot de behandeling van een MOR, bijvoorbeeld inzake de aanpak en de beoogde 

kwaliteit, inzichtelijk en eenduidig zijn voor alle medewerkers die zich bezighouden met 

MOR.  

2. Er is geen aandacht voor het structureel meten van klanttevredenheid. Wij adviseren om 

systematisch na het afsluiten van een melding na te gaan of de afhandeling naar 

tevredenheid is geweest.  

3. De wijze waarop de informatievoorziening naar de raad plaatsvindt. In de jaarstukken en 

de programmabegroting staat informatie over het aantal en het soort meldingen. Wij 

adviseren om de raad tevens te informeren over de afhandeling van meldingen en de 

klanttevredenheid met betrekking tot de afhandeling. Het is immers van maatschappelijk 

belang dat de gemeenteraad ook deze informatie ontvangt.  

4. Van data over MOR kan actiever gebruik worden gemaakt. We adviseren om op basis van 

de informatie in de sideletter te onderzoeken of er in Huizen breder gebruik gemaakt kan 

worden van data, om zo bijvoorbeeld op basis van eerdere meldingen preventief beheer in 

de openbare ruimte toe te passen. 

 

Onderzoek subsidies 

Onderstaand een overzicht van de aanbevelingen zoals opgenomen in het raadsvoorstel d.d. 

16 december 2021. 

 

Geef het college de volgende opdrachten.  

1. Zorg voor een centraal punt (bijvoorbeeld pagina op de website van de gemeente) waar 

subsidieaanvragers, maar ook raadsleden en andere geïnteresseerden, alle beschikbare 

informatie over subsidies (bijvoorbeeld de verordening, beleid, budgetten, 

aanvraagprocedure, contactpersonen, beoordelingscriteria, subsidies die zijn verstrekt en 

afgewezen) op een overzichtelijke wijze kunnen raadplegen. De volgende zaken kunnen 

hieraan bijdragen: 

• een document waarin al het beleid met betrekking tot subsidies is samengevat;  

• onderzoek of de informatie in de subsidieverordening voldoende duidelijk is voor 

subsidieaanvragers en zorg waar nodig voor een vertaling van de verordening naar een stuk 

met informatie voor subsidieaanvragers;  

• standaardformulieren voor het aanvragen van een subsidie opstellen;  

• een direct contactpunt/persoon aangeven.  

2. Presenteer jaarlijks een totaaloverzicht aan de raad met informatie over alle structurele en 

incidentele subsidies en subsidiebudgetten.  

3. Organiseer een sessie (subsidieavond) voor de raad waarin duidelijk wordt toegelicht hoe 

het subsidieproces verloopt en wat ieders rol is. Presenteer het totale subsidieproces 

inclusief het beleid aan de raad.  

4. Maak afwegingscriteria, ook voor de subsidieaanvrager bij de aanvraag, en afwegingen 

beter zichtbaar.  

5. Onderzoek de effectiviteit van het subsidiebeleid. Daarnaast adviseert de 

rekenkamercommissie de raad om kritisch te zijn en vragen te stellen als informatie over 

subsidiëring onvolledig en/of onduidelijk is



16 
 

BIJLAGE 2  Groslijst januari 2022 

 

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. 

Onderwerpen rondom 
sociaal domein 

rkc Bijvoorbeeld 

• hoe krijgen we grip op 
kostenoverschrijdingen op het 
gebied van WMO en jeugdhulp  

• oneigenlijk gebruik huishoudelijke 
hulp 

Onderzoek 
armoedebeleid 

rkc In 2021 heeft de rekenkamercommissie 
Huizen samen met de rekenkamer BEL 
een vooronderzoek uitgevoerd naar het 
armoedebeleid. Uitkomst is dat wij het 
een belangrijk onderwerp vinden maar 
vanwege recente aanpassingen in het 
beleid niet het juiste moment om nader 
onderzoek uit te voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


