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Gerealiseerde producten in 2017 

Rapport Maatschappelijke Effecten van Bezuinigingen 
RKC-rapport-Maatschappelijke-Effecten-van-Bezuinigingen 

Rapport over de jaarstukken 2016 
RKC rapport Mee-met-het-getij 

Raadsmarkten over programmering en jaarstukken 

Rapport Recreatieschap Spaarnwoude 
RKC-rapport-Recreatieschap-Spaarnwoude 

Adviesbrief SRO 
RKC Adviesbrief SRO 

Rapport Waarderhaven 
RKC Rapport-Project Waarderhaven-Publiek-Leergeld 

Landelijk samenwerkingsonderzoek social media 
Resultaten-Social-Media-Enquete 

Adviezen over ontvangen afdoeningen en art. 213a 
onderzoeken 

Overzichten openstaande overgenomen aanbevelingen 

 

Geplande producten 2018 

Rapport Effectiviteit Welzijnssubsidies 

Rapport Onderzoek Informatiebeveiliging 

Rapport onderzoek jaarstukken 2017 

Onderzoeksopzet nieuw onderzoek 

Oordeel over ontvangen afdoeningen 

Oordeel over ontvangen art. 213a onderzoeken 

2x per jaar overzicht openstaande overgenomen 
aanbevelingen 

 

Overige ontwikkelingen 

 Eind 2017 is op voorstel van de rekenkamercommissie de Verordening Rekenkamercommissie gewijzigd. Hiermee is de 

werkwijze gestroomlijnd en de mogelijkheid gecreëerd om een derde extern lid te benoemen. Voorts is de taak van 

rekeningencommissie geschrapt. 

 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 en de NVRR Kring Kennemerland. In 

deze setting wordt kennis uitgewisseld en contacten onderhouden. 

 De minister van Binnenlandse Zaken heeft eind 2017 bevestigd dat een wetsvoorstel wordt voorbereid dat de positie van 

lokale rekenkamers moet versterken door gemeenten te verplichten een onafhankelijke rekenkamer in stellen. De rol en 

betrokkenheid van raadsleden hierin wordt nog nader uitgewerkt. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.  

Samenstelling 2017/2018 
In september 2017 nam de rekenkamercommissie afscheid van extern lid Jan van der Bij en in oktober 2017 werd Geerten Kruis 
benoemd als extern lid. De samenstelling van de commissie is per 1 januari 2018 als volgt: 
 
Frans Smit (OP Haarlem), voorzitter   Marten Boels, extern lid 
Frits Garretsen (SP)     Burhan Gün (GroenLinks Haarlem)  
Geerten Kruis, extern lid     Diana van Loenen (PvdA) 
Maarten Rijssenbeek (D66)    Inge Mulders, secretaris 

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 2017 en vooruit op het jaar 2018. 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. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/RKC-rapport-Maatschappelijke-Effecten-van-Bezuinigingen-defintief.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/Definitief-rapport-RKC-Mee-met-het-getij-onderzoek-jaarstukken-2016-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/RKC-rapport-Recreatieschap-Spaarnwoude-2017.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/RKC-brief-Input-evaluatie-SRO.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/RKC-raadsstuk-en-rapport-Waarderhaven-Publiek-Leergeld-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/Resultaten-Social-Media-Enquete-Rekenkamercommissie-1.pdf
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Financiën in 2017 en 2018 

 

Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018

Personele lasten (secretaris, plv.secr., kennisontwikkeling) 99.193,00               88.451,84       96.687,00        

Vergadervergoedingen externe leden 3.000,00                 2.530,11          3.000,00           

Vakvereniging en externe netwerken 1.500,00                 1.160,00          1.500,00           

Onderzoeken, w.v. 51.000,00               32.270,00       58.500,00        

Jaarstukken 2016 1.750,00                              975,00                       

Onderzoek Recreatieschap Spaarnwoude 5.500,00                              5.250,00                  

Onderzoek Waarderhaven 13.000,00                           10.375,00               

Fase 1 + 2 Onderzoek Effectiviteit Welzijnssubsidies 25.750,00                           15.670,00               

Fase 2 Onderzoek Effectiviteit Welzijnssubsidies 22.500,00                 

Onderzoek Informatiebeveiliging - -                                27.500,00                 

Jaarstukken 2017 8.500,00                    

Nieuw onderzoek -

Overige kosten (vergaderingen, representatie, indicdenteel ) 2.081,00                 2.048,04          2.869,00           

Totaal 156.774,00             126.459,99      € 162.556,00

Groslijst 

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

criteria: passend binnen de taakopdracht, maatschappelijke/bestuurlijke/financiële relevantie en de verwachte opbrengst. 

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

Nr Onderwerp 

1 Werken in regie 

2 Aanbestedingsbeleid 

3 Informatiemanagement/Informatievoorziening 

4 Sociale Woningbouw 

5 Evenementenbeleid 

6 Stationsplein 

7 Bereikbaarheid 
N.B. De nummering geeft geen rangorde aan 

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 de Werkwijze Rekenkamercommissie Haarlem 

Toelichting financiën 

De rekenkamercommissie heeft het budget in 2017 niet volledig benut. Dit kan voor een groot deel worden verklaard door de 

vertraagde start van de tweede fase van het onderzoek naar de effectiviteit van welzijnssubsidies en door het uitvoeren van 

onderzoek in eigen beheer (SRO, social media enquête). Ook is de beschikbare formatie groter dan nu wordt ingevuld. 

In 2018 wordt het onderzoek naar de jaarstukken nog eenmaal door de RKC verzorgd, met  externe ondersteuning. Het 

onderzoeksbudget moet daarvoor worden verhoogd, maar dit kan worden opgevangen binnen het totaalbudget. Eventueel 

nieuw onderzoek, dat in het najaar zou kunnen worden opgestart, zou uit de beschikbare reserve moeten worden gefinancierd. 

De reserve rekenkamercommissie bedraagt € 20.000,- 

Doorwerking 

Medio 2016 is de rekenkamercommissie begonnen met het registreren van de door de raad overgenomen aanbevelingen sinds 

2014. In de bestuursperiode 2014-2018 werden 37 aanbevelingen door de raad overgenomen. Begin 2018 zijn er daarvan 17 

volledig opgevolgd en de overige zijn in behandeling. In 2018 wordt deze nieuwe wijze van monitoring geëvalueerd.  

mailto:rekenkamercommissie@haarlem.nl
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/rekenkamer/Werkwijze-Rekenkamercommissie

