
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2019 

 
Bereiken de gemeenten hun doelen?  
En gebeurt dit tegen acceptabele kosten?  
 
Dat onderzoekt de onafhankelijke 
Rekenkamercommissie voor de 
gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, 
Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.  
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Afgeronde onderzoeken 

 

• Kaderstellende rol van de gemeenteraad 
 
Belangrijkste aanbevelingen: 
➢ Neem vaker het initiatief om de kaderstellende rol in te vullen bij de 

ontwikkeling van nieuw beleid en bij het bijstellen van bestaand beleid. 
➢ Vraag aan de griffie meer ondersteuning (jaarplanning, raadsagenda, advies 

over belangrijke documenten). 
 
De resultaten zijn geplaatst op de LinkedIn-pagina en website van de 
Rekenkamercommissie. Ze zijn besproken in de gemeenteraden en hebben tot 
vervolgacties geleid.  
Naar aanleiding van het onderzoek verscheen op Vlietnieuws een column. 
 

• Financiële indicatoren 
 

Belangrijkste aanbevelingen: 
➢ Vraag uw college om de financiële indicatoren, de duiding ervan en de 

samenhang ertussen, een prominente plek te geven in de financiële stukken. 
➢ Vraag uw college om - naast de verplichte financiële indicatoren - vrijwillige 

indicatoren op te nemen die voor uw gemeente belangrijk zijn. 
➢ En specifiek voor Oegstgeest: Complimenteer uw college met de wijze waarop 

de huidige financiële indicatoren en de huidige financiële positie zijn 
gepresenteerd. 

 
Voor de gemeenteraden 
organiseerde de 
Rekenkamer-commissie 
workshops.  
 
Dit is geplaatst op de 
LinkedIn-pagina van de 
Rekenkamercommissie. 
 
De deelname was 
wisselend, maar de 
waardering was groot.  
 

Workshop in Voorschoten over financiële indicatoren 

 
Naar aanleiding van de workshop in Leidschendam-Voorburg, is in de gemeenteraad 
een motie aangenomen om te komen tot een financiële strategie. 
 
De resultaten zijn geplaatst op de LinkedIn-pagina (3.000 keer bekeken) en website 
van de Rekenkamercommissie. Ze zijn nog niet besproken in de gemeenteraden. 

https://www.linkedin.com/pulse/de-bomen-èn-het-bos-beter-zien-rekenkamercommissie-wvolv/
https://www.rekenkamerwvolv.nl/onderzoeken/bestuur-algemeen/kaderstellende-rol-van-de-raad
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_wat-is-gedaan-met-onze-aanbevelingen-over-activity-6599693544397643777-09xZ
https://vlietnieuws.nl/2019/11/01/column-onvoldoende/
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_raadsleden-in-wassenaar-voorschoten-en-oegstgeest-activity-6587260575728967680-sLeJ
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2018/03/2019-11-12-Aangenomen-motie-in-LV-over-financiële-strategie.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6595420939092131840/
https://www.rekenkamerwvolv.nl/onderzoeken/gemeentefinancien/financiele-indicatoren-en-financiele-positie
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Gestarte onderzoeken 

 

• Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht 
 
Onderzoeksvraag: 
➢ Hoe wordt de energiebesparingsplicht gehandhaafd en hoe geven de 

gemeenteraden hier sturing aan? 
 
Medio april 2020 worden de resultaten gepresenteerd. 
 
Het onderzoek is aangekondigd op de LinkedIn-pagina en website van de 
Rekenkamercommissie. Midvliet en het Leidsch Dagblad berichtten erover. 
 

• Kosten voor jeugdzorg in regio Den Haag 
 
Onderzoeksvraag: 
➢ Hebben de gemeenteraden in de regio Den Haag voldoende zicht op de 

oorzaken van de toename van de kosten van jeugdzorg? 
 
Begin 2021 worden de resultaten verwacht. 
 
Het onderzoek is aangekondigd op de LinkedIn-pagina en website van de 
Rekenkamercommissie.  
 
De Rekenkamercommissie was initiatiefnemer van dit gezamenlijk 
rekenkameronderzoek voor tien gemeenteraden. 
 

 
  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6590162675362213888/
https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/11877-start-verkennend-onderzoek-naar-handhaving-van-de-energiebesparingsplicht
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20191018_70083642/onderzoek-naar-energiebesparing-bij-grote-bedrijven-leidse-regio?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_wat-kostte-de-jeugdzorg-tussen-2015-en-2020-activity-6621368976872222720-3dKW
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Overige resultaten 

 

• Leges voor kleine bouwprojecten in Voorschoten 
 
De gemeenteraad van Voorschoten heeft gevraagd of de Rekenkamercommissie de 
hoogte van de leges voor kleine bouwprojecten zou kunnen onderzoeken.  
 
Dit bleek niet nodig te zijn; enkele suggesties van de Rekenkamercommissie (tijdens 
twee informele overleggen) volstonden.  
 
Een persbericht van gemeente Voorschoten over dit onderwerp maakt melding van 
de betrokkenheid van de Rekenkamercommissie. 
 

• Minisymposium 'de rekenkamer van de toekomst' 
 
Hoe ziet de rekenkamer van de toekomst eruit? Dat was de centrale vraag tijdens 
een minisymposium op 29 maart, georganiseerd door de Rekenkamercommissie.  
 
Daarnaast stond het minisymposium in het teken van het afscheid van Rini 
Teunissen. Hij was dertien jaar lang de toegewijde secretaris van de 
Rekenkamercommissie. 
 

 
Minisymposium 'de rekenkamer van de toekomst' 

 
Het symposium vond plaats in de raadzaal in Oegstgeest en werd bezocht door circa 
vijftig mensen (met o.a. raadsleden en griffiers). Een impressie ervan staat op de 
website van Rekenkamercommissie. 

https://www.voorschoten.nl/portal-voorschoten/nieuws_288/item/college-van-bw-voorschoten-wil-voor-2020-een-betere-balans-tussen-de-leges-en-de-bouwkosten-bij-kleinere-bouwprojecten_20263.html
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2018/03/2019-11-22-Impressie-van-minisymposium-en-afscheid-Rini-print.pdf
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Dit ging goed 

 
De Rekenkamercommissie is bijzonder tevreden over de impact van het verkennend 
onderzoek naar financiële indicatoren.  
 
Ook is de Rekenkamercommissie verheugd met de komst van de klankbordgroep 
met raadsleden uit de vier gemeenten. De klankbordgroep geeft gevraagd- en 
ongevraagd advies en komt minimaal twee keer per jaar bijeen. 
 

Dit kon beter 

 
De doorlooptijd van de afgeronde onderzoeken in 2019 was langer dan gepland.  
Hierdoor kon geen extra onderzoek opgestart worden en is in 2019 beduidend 
minder besteed dan begroot. (Zie de paragraaf Inkomsten en uitgaven.) 
 

Dit neemt de Rekenkamercommissie mee in volgende jaren 

 
De Rekenkamercommissie hoopt in april 2020 weer op sterkte te zijn. Daarna vindt 
de zelf-evaluatie plaats, vooruitlopend op de evaluatie die de gemeenteraden in 
2020 uitvoeren. 
 
De leden en secretaris hebben verschillende achtergronden en werken constructief 
samen. Ook zijn zij ondertussen ingewerkt en is er meer contact met raadsleden via 
onder andere de klankbordgroep.  
 

Zo onderhoudt de Rekenkamercommissie contacten 

 
De Rekenkamercommissie onderhoudt contacten binnen de gemeentelijke 
organisaties. Dit gebeurt zowel op incidentele als op geplande basis. Al naar gelang 
het onderwerp is er individueel of gezamenlijk contact met raadsleden, griffiers, 
burgemeesters, wethouders, controllers of beleidsambtenaren.  
 
De Rekenkamercommissie bezoekt raadscommissievergaderingen als haar 
onderzoeken op de agenda staan. Zo nodig wordt dan toelichting gegeven en 
worden vragen beantwoord.  
 
De Rekenkamercommissie informeert de lokale en regionale media over de start en 
afronding van onderzoeken. Dit gebeurt per e-mail en door bijdragen te plaatsen op 
de LinkedIn-pagina van de Rekenkamercommissie.  
 
Ten slotte informeert de Rekenkamercommissie maatschappelijke organisaties over 
onderzoeksresultaten die voor hen van belang kunnen zijn. 
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Samenstelling van de Rekenkamercommissie 
  

• Dolf Kamermans, voorzitter 

• Saskia van der Haagen, plaatsvervangend-voorzitter 

• Enno Gerdes (vanaf 1 mei) 

• Bert Jan Smallenbroek (tot 1 juli) 

• Saskia Hoogkamer (vanaf 1 juli) 

• Sarah Morassi-Nauts 

• William Segers 

• secretaris: Rini Teunissen (tot 15 maart) / Gerard Lappee (vanaf 15 maart) 

 

De neven-functies staan op de website van de Rekenkamercommissie. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van links naar rechts: Gerard Lappee (secretaris), William Segers, Saskia Hoogkamer, 
Dolf Kamermans (voorzitter), Enno Gerdes, Sarah Morassi-Nauts, Saskia van der 
Hagen (plaatsvervangend-voorzitter)  

https://www.rekenkamerwvolv.nl/samenstelling
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Inkomsten en uitgaven 
 

De Rekenkamercommissie ontvangt jaarlijks €1,01 per inwoner. In 2018 bedroeg dit 

nog €1,13 per inwoner. Een verdere korting op het budget per 2022 is door een 

amendement in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg afgewend.  

 

 

 

 
 
Het positieve saldo over 2019 bedraagt €20.251.  
Hierdoor wordt de reservepositie per 31 december 2019 €101.367. 
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https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2018/03/2019-11-12-Aangenomen-amendement-in-LV-over-budget-rekenkamercommissie.pdf
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Knipsels 
 

• Afscheid van Bert Jan Smallenbroek 
Bert Jan Smallenbroek nam in juli na acht jaar afscheid van de 
Rekenkamercommissie. De Oegstgeester Courant hield een afscheidsinterview met 
hem.  
 

 
 

https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/human-interest/50950/bert-jan-smallenbroek-neemt-afscheid-van-rekenkamercommissie


 

10 
 

 

 

 

 
  



 

11 
 

• Interview met Dolf Kamermans 
In augustus verscheen een interview met Dolf Kamermans in Senioren Magazine 
Voorschoten. Het magazine wordt uitgegeven door Stichting Senioren Voorschoten. 
 

 
 

 

 

 
  

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw7vC92sToAhVKNOwKHWTzC8AQFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fseniorenvoorschoten.nl%2F&usg=AOvVaw2DcUjDMI328weZIiaIGh5p
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• Onderzoek naar de energiebesparingsplicht 
Het Leidsch Dagblad berichtte in oktober over de start van het onderzoek naar 
toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht.  
 

 

 
 

 

 


