
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerealiseerde producten in 2019 

Rapport Verantwoordelijkheid voor Veiligheid– Onderzoek 
naar Informatiebeveiliging 

Technische sessie Informatiebeveiliging 

Brief over Kaderstelling/uitvraag Sociale Basis 2020 

Adviesbrief Voorstel aanvullende indicatoren Kadernota 
2019 

Adviesbrief Technische analyse indicatoren begroting 2020 

Informatiebrief Toegankelijkheid Gemeentelijk Beleid – 
Landelijk onderzoek rekenkamers 

Raadsmarkt Aanbevelingen 

Adviezen over verantwoordingen en art. 213a onderzoeken 
van het college van B en W. 

Overzichten openstaande overgenomen aanbevelingen 

Geplande producten 2020 

Rapport Afstand én Invloed – Onderzoek Governance van 
Spaarnelanden 

Technische sessie Governance Spaarnelanden 

Rapport Fietsbeleid 

Rapport Externe Inhuur 

Raadsmarkt RKC 

Onderzoeksopzet nieuw onderzoek  

Advies over ontvangen art. 213a onderzoeken en 
verantwoordingen van het College van B en W 

Overzicht openstaande overgenomen aanbevelingen 

Overige ontwikkelingen 

• De minister van BZK heeft in 2018 het conceptwetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers in consultatie gegeven. 

Daarmee zou onder andere het lidmaatschap van raadsleden van lokale rekenkamers worden uitgesloten. Naar aanleiding 

van de consultatie wordt door de Minister nader onderzoek gedaan en overleg gevoerd. Hier leest u de reactie van de 

Haarlemse gemeenteraad in de consultatie. In 2019 heeft de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden en in 2020 wordt de 

behandeling van het wetsvoorstel verder voorbereid. 

• De rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De 

NVRR is de vereniging voor de belangenbehartiging en de professionalisering van de lokale en provinciale 

rekenkamerfunctie. De secretaris participeert in de landelijke kenniskring van de NVRR. 

• De rekenkamercommissie is eveneens lid van de NVRR Kring Kennemerland. In deze setting komen de 

rekenkamer(commissie)s van Kennemerland tweemaal per jaar bijeen om kennis uit te wisselen en contact te onderhouden. 

 

Samenstelling 2019/2020 
In januari 2020 heeft de RKC afscheid genomen van Isabelle Wisse (PvdA). De samenstelling van de commissie is per 2020 als 
volgt: 
 
Sacha Schneiders (GroenLinks Haarlem), voorzitter  Joris Blokpoel (VVD) 
Marten Boels (extern lid)     Misja de Groot (D66) 
Gertjan Hulster (Actiepartij)    Geerten Kruis (extern lid) 
John Oomkes (PvdA)     Inge Mulders (secretaris/onderzoeker) 

Elk jaar legt de rekenkamercommissie op grond van de Verordening Rekenkamercommissie Haarlem 2017 verantwoording af aan 

de gemeenteraad. In dit jaarplan/jaarverslag kijkt de RKC terug op het jaar 2019 en vooruit op het jaar 2020. Onze ambitie is de 

raad optimaal te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol met vraaggericht onafhankelijk onderzoek naar het 

door het college gevoerde bestuur en beleid. De commissie vergadert 8 à 10 keer per jaar en wordt in haar werkzaamheden 

ondersteund door een ambtelijk secretaris/onderzoeker. 

Rekenkamercommissie 

Jaarverslag 2019/Jaarplan 2020 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/2019144202-RKC-Rapport-Verantwoordelijkheid-voor-Veiligheid-Onderzoek-naar-Informatiebeveiliging.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/RKC-Brief-d-d-28-maart-2019-over-Kaderstelling-Uitvraag-Sociale-Basis-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/RKC-Adviesbrief-t-a-v-voorstel-indicatoren-in-Kadernota-2019-met-bijlage.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/RKC-Adviesbrief-t-a-v-voorstel-indicatoren-in-Kadernota-2019-met-bijlage.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/RKC-Adviesbrief-17-oktober-2019-n-a-v-technische-analyse-indicatoren-Programmabegroting-2020-2024.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/RKC-Informatiebrief-14-oktober-2019-Uitkomsten-gezamenlijk-onderzoek-rekenkamer-commissie-s-naar-toegankelijkheid-gemeentelijk-beleid.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/2020097061-RKC-Rapport-Afstand-en-Invloed-Onderzoek-Governance-Spaarnelanden-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/2020097061-RKC-Rapport-Afstand-en-Invloed-Onderzoek-Governance-Spaarnelanden-2.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/rekenkamers/reactie/01837b57-3ad4-4f83-9db5-9cde360c3deb
https://www.internetconsultatie.nl/rekenkamers/reactie/01837b57-3ad4-4f83-9db5-9cde360c3deb


 

 

 

Financiën in 2019 en 2020* 

 
*  Exclusief overhead en personele lasten 

Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020

Onderzoeken, w.v. 52.800,00€                     € 42.133,75 53.047,00€                  

Governance Spaarnelanden 22.500,00                                       21.612,50                                       750,00                                          

Fietsbeleid 25.000,00                                       17.933,75                                       7.980,00                                      

NVRR onderzoek Toegankelijkheid beleid 900,00                                               900,00                                               -

Overig onderzoek en advies 500,00                                               1.687,50                                          1.500,00                                      

Externe inhuur 5.000,00                                      

Nieuw onderzoek 3.900,00                                          37.817,00                                   

Vergadervergoedingen externe leden 3.000,00€                       € 3.309,88 3.500,00€                    

Vakvereniging en externe netwerken 1.500,00€                       € 1.215,00 1.500,00€                    

Overige kosten (vergaderingen, representatie, incidenteel ) 2.412,00€                       € 1.952,06 2.500,00€                    

Totaal 59.712,00€                     € 48.610,69 € 60.547,00

Groslijst 

De rekenkamercommissie selecteert jaarlijks onafhankelijk twee à drie  nieuwe onderzoeksonderwerpen aan de hand van de 

criteria:  1) passend binnen de taakopdracht,  

                2) maatschappelijke/bestuurlijke/financiële relevante en  

                3) de verwachte opbrengst.  

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van onderstaande groslijst of worden ingespeeld op actualiteiten. 

Onderwerp Aandachtspunten 

Duurzaamheid Energietransitie en klimaatakkoord (onderzoek op langere termijn) 

Economisch beleid Effectiviteit van beleid met aandacht voor acquisitie, city-marketing en MRA 

Grondbeleid Doelmatigheid en doeltreffendheid, instrumentarium, marktprijzen 

Onderwijs Onderwijshuisvesting, plaatsingsbeleid, verzuim en een benchmark 

Sociaal Domein Toegang tot, doorverwijzing, samenwerking, effectiviteit Haarlem Pas 

(Sociale) Woningbouw Effectiviteit sturing gemeente, toewijzingsbeleid sociale huurwoningen 

N.B. In alfabetische volgorde 

Colofon 
De rekenkamercommissie is bereikbaar via rekenkamercommissie@haarlem.nl, 023-511 4885 en  
www.gemeentebestuur/haarlem.nl/rekenkamer . 
De werkwijze van de RKC is vastgelegd in Werkwijze Rekenkamercommissie. 

 

RKC-aanbevelingen 

De rekenkamercommissie plaatst de door de raad overgenomen aanbevelingen op de actielijst van de raad. Er werden sinds 

2014 49 aanbevelingen geregistreerd. Daarvan zijn er begin 2020 nog 25 niet opgevolgd. Zie het actuele overzicht met 

openstaande aanbevelingen dat de raad twee keer per jaar ontvangt.  

De RKC monitort de opvolging en blijft daarover het gesprek met college en organisatie. 

Toelichting financiën 

De rekenkamercommissie bleef ook in 2019 binnen budget. Het budget werd niet volledig benut doordat het onderzoek naar 

het Fietsbeleid een langere doorlooptijd kende dan vooraf werd verwacht. 

De rekenkamercommissie kan met toestemming van de raad beschikken over een reserve van € 20.000,- 

Rekenkamercommissie 

Jaarverslag 2019/Jaarplan 2020 

mailto:rekenkamercommissie@haarlem.nl
http://www.gemeentebestuur/haarlem.nl/rekenkamer
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/Werkwijze-Rekenkamercommissie
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/RKC-Informatiebrief-d-d-12-februari-2020-Overzicht-openstaande-RKC-aanbevelingen-januari-2020.pdf

