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1 Afgeronde onderzoeken 
 

1.1 Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht 
 
Onderzoeksvraag: 

• hoe wordt de energiebesparingsplicht gehandhaafd en hoe geven de 
gemeenteraden hier sturing aan? 

 
Belangrijkste aanbevelingen: 

• handhaaf de energiebesparingsplicht; 

• stel prioriteiten vast voor toezicht en handhaving; 

• vraag betere rapportages aan de omgevingsdienst. 
 

In Oegstgeest zijn de aanbevelingen overgenomen; in de andere gemeenten volgt 
finale besluitvorming in 2021. 
 
De gemeenteraad Leidschendam-Voorburg heeft een zienswijze vastgesteld die de 
Omgevingsdienst Haaglanden oproept "handhavend op te gaan treden bij 
overtreding door bedrijven van de energiebesparingsplicht." 
 
De onderzoeksresultaten zijn gedeeld in de media (Leidsch Dagblad, Oegstgeester 
Courant, Binnenlands Bestuur, LED Magazine), en hebben geleid tot Kamervragen en 
schriftelijke vragen in Leiden en Noordwijk, een amendement in Zoetermeer, en een 
debat in een raadscommissie in Hillegom. 
 
Meer info: zie de LinkedIn-pagina en website van de Rekenkamercommissie. 
 

 
 
Figuur: Aantal bedrijven, informatieplicht en energiebesparingsplicht (bron: 
onderzoeksrapportage)  
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Aantal bedrijven

Aantal bedrijven dat voldaan heeft aan informatieplicht

Bedrijven die aangeven niet te voldoen aan de energiebesparingsplicht

https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-06-10-Aangepaste-concept-zienswijzebrief-aan-de-ODH-met-wijzigingsvoorstellen-fracties-L-V.pdf
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-06-05-Beantwoording-schriftelijke-vragen-van-Tweede-Kamerlid-Van-der-Lee.pdf
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-07-02-Beantwoording-schriftelijke-vragen-in-gemeenteraad-Leiden.pdf
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-07-02-Beantwoording-schriftelijke-vragen-in-gemeenteraad-Noordwijk.pdf
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-06-02-Amendement-in-gemeenteraad-Zoetermeer.pdf
https://gemeenteraad.hillegom.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2020/02-juli/19:30/20-30-Onderzoeksrapport-Toezicht-handhaving-Energiebesparingsplicht-van-de-Rekenkamercommissie-Wassenaar-Voorschoten-Oegstgeest-en-Leidschendam-Voorburg
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_energiebesparing-is-wettelijk-verplicht-voor-activity-6663061774100762624-V9M0
https://www.rekenkamerwvolv.nl/toezicht-en-handhaving-van-de-energiebesparingsplicht/
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-03-13-Onderzoeksrapport-Adromi-Toezicht-handhaving-Energiebesparingsplicht.pdf
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1.2 Impact van lockdown op functioneren van lokale democratie 
 
Onderzoeksvraag: 

• welke invloed heeft de lockdown (half maart tot begin juli 2020) gehad op het 
functioneren van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. En 
welke uitdagingen hebben deze gremia ervaren? 

 
Aandachtspunten: 

• benut optimaal de mogelijkheden voor fysiek vergaderen (binnen de RIVM-
richtlijn) en voor thuiswerken; 

• zorg voor beter direct contact met burgers, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. 

  

In januari 2021 zijn de onderzoeksresultaten besproken in Oegstgeest en 
Voorschoten, en ter kennisname geagendeerd in Leidschendam-Voorburg. Daarna 
zijn ze in februari 2021 ook ter kennisname geagendeerd in Wassenaar. 
 
In Oegstgeest is naar aanleiding van het onderzoek besloten om spatschermen te 
plaatsen in de raadszaal en tijdens digitale raads(commissie)vergaderingen altijd 
ieders camera aan te houden. 
 
De onderzoeksresultaten kregen aandacht in Het Krantje online, Unity.NU en 
Midvliet.nl. 
 
Meer info: zie de LinkedIn-pagina en website van de Rekenkamercommissie. 
 

 
 
Figuur: invloed van maatregelen op uitkomsten van lokale besluitvorming volgens 
raadsleden, burgercommissieleden en leidinggevende ambtenaren (bron: 
onderzoeksrapportage)  
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Wassenaar Voorschoten Oegstgeest L-V

"De geldende maatregelen hebben de uitkomsten van 
lokale besluitvoming beïnvloed"

oneens neutraal eens

https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_volgens-lokale-politici-en-leidinggevende-activity-6737726993879621633-d-TT
https://www.rekenkamerwvolv.nl/impact-van-lockdown-op-lokale-democratie/
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2 Onderzoek in uitvoering 
 

2.1 Gezamenlijk rekenkameronderzoek in regio Den Haag naar uitgaven voor 
jeugdzorg en informatievoorziening over jeugdzorg 
 
Onderzoeksvraag: 

• wat kostte de jeugdzorg vanaf 2015 en hoe werden de tien gemeenteraden over 

jeugdzorg geïnformeerd? 

Gemeente Oegstgeest doet uitsluitend mee in het deelonderzoek over 
informatievoorziening. 
 
Het gezamenlijke rekenkameronderzoek in de regio Den Haag startte in januari 2020. 
Daarna kostte het de gemeenten en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden veel 
moeite om eenduidige en complete informatie aan te leveren. Dit leidt tot een 
vertraging van drie maanden. In mei 2021 worden de resultaten verwacht.  
 
De Rekenkamercommissie was medio 2019 initiatiefnemer van dit gezamenlijk 
rekenkameronderzoek. De secretaris van de Rekenkamercommissie houdt contact 
met alle rekenkamer(commissie)s en voert veel coördinerende werkzaamheden uit. 
 
Meer info over het gezamenlijke onderzoek: zie de LinkedIn-pagina. 
Meer info over het deelonderzoek over informatievoorziening: zie LinkedIn-pagina.  

 
 

2.2 Informatiebeveiliging van gemeentelijke organisaties en verbonden partijen  
 
Onderzoeksvraag: 

• hoe is de informatiebeveiliging geborgd in de vier gemeentelijke organisaties en 

daaraan verbonden partijen? 

In april 2021 worden de resultaten verwacht.  
 
Meer info: zie de LinkedIn-pagina en website van de Rekenkamercommissie.  

https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_wat-kostte-de-jeugdzorg-tussen-2015-en-2020-activity-6621368976872222720-3dKW
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_hoe-zijn-de-gemeenteraden-ge%C3%AFnformeerd-over-activity-6649007817380503552-IN1v
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_hoe-veilig-zijn-persoonlijke-gegevens-bij-activity-6668520970418040832-d4d1


 

 6 

3 Overige activiteiten 
 

3.1 Zelfevaluatie 
 
In juli 2020 heeft de Rekenkamercommissie een zelfevaluatie uitgevoerd. Daarbij 
werd teruggeblikt op de periode 2018 tot medio 2020. Dit gebeurde onder 
supervisie van een extern deskundige.  
 
Conclusies: 

• actiepunten uit 2017 zijn grotendeels uitgevoerd; 

• structuur, organisatie en werkwijze zijn op behoorlijk niveau; 

• balans kan nog verbeteren tussen ambitieniveau en beschikbare tijd en 
middelen; 

• aanzetten tot meer impact van onderzoeken (via vorm en inhoud). 
 
De zelfevaluatie maakt deel uit van de vierjaarlijkse evaluatie van de 
Rekenkamercommissie. Hierover vond in maart 2021 een radenbijeenkomst plaats.  
 

3.2 Website en logo 
 
In 2020 is gewerkt aan het toegankelijker en overzichtelijker maken van de website. 
Dit heeft in januari 2021 geleid tot een aanzienlijk verbeterde website.  
 
Door de wijzigingen is de informatie op de website voor iedereen gemakkelijker te 
vinden èn te raadplegen; ook voor mensen met een visuele beperking.  
Doel is om in 2021 een ‘toegankelijkheidsverklaring’ te verkrijgen voor de website. 
 
Daarnaast is het logo vernieuwd en verwerkt in de huisstijl-uitingen. 
 

3.3 Onderzoeksplan 2021 – 2022 
 
De Rekenkamercommissie heeft een onderzoeksplan opgesteld voor de jaren 2021 
en 2022. Dit is gebeurd na consultatie van commissies van de vier gemeenteraden en 
van de klankbordgroep met raadsleden.  
 
Er zijn vier leidende thema’s:  

• functioneren van de lokale democratie (kaderstellende en controlerende rol van 
de gemeenteraad); 

• sociaal domein (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet); 

• kapitaalgoederen (investeringen, beheer en onderhoud van bijvoorbeeld 

onderwijsgebouwen, bruggen en sportcomplexen); 

• klimaatverandering (beperken van klimaatverandering en de effecten ervan). 

https://www.rekenkamerwvolv.nl/
https://www.digitoegankelijk.nl/toegankelijkheidsverklaring
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-18-Onderzoeksplan-2021-2022-Rekenkamercommissie-WVOLV.pdf
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3.4 Verordening en samenwerkingsovereenkomst 
 
De Rekenkamercommissie heeft een aantal verbeterpunten aangereikt voor de 
verordening van de Rekenkamercommissie en de samenwerkingsovereenkomst. Het 
streven is om voor de zomer van 2021 een verbeterde verordening en 
samenwerkingsovereenkomst te laten vaststellen in de gemeenteraden.  
 
Verder overlegt de Rekenkamercommissie met de griffiers over de wijze waarop de 
gemeenten invulling geven aan Artikel 16a uit de verordening (2019): 
“De raden informeren de Rekenkamercommissie twee keer per jaar over de 
voortgang van de implementatie van de overgenomen aanbevelingen.” 

3.5 Handreiking voor onderzoek regionale energie strategie 
 
De secretaris van de Rekenkamercommissie heeft een bijdrage geleverd aan een 
handreiking van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies (NVRR).  
 
De handreiking is bedoeld voor rekenkamer(commissie)s om onderzoek te doen naar  
de regionale energie strategie.   
 

4 Communicatie en afstemming  
 
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, burgercommissieleden, griffiers, burgemeesters, wethouders, 
controllers of beleidsambtenaren.  
 
Halfjaarlijks overlegt de Rekenkamercommissie met de klankbordgroep met 
raadsleden uit de vier gemeenten. Ook overleggen de voorzitter en secretaris vier 
keer per jaar met de (plaatsvervangend-) griffiers.  
 
Leden van de Rekenkamercommissie wonen raadscommissievergaderingen bij 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.  
Gestreefd wordt om maatschappelijke organisaties rechtstreeks te informeren over 
onderzoeksresultaten die voor hen van belang kunnen zijn.  

https://www.rekenkamerwvolv.nl/werkwijze/verordening-rekenkamercommissie/
https://www.rekenkamerwvolv.nl/werkwijze/samenwerkingsovereenkomst/
https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2021/01/2020-NVRR-Handreiking-RES.pdf
https://www.nvrr.nl/
https://www.nvrr.nl/
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5 Samenstelling 
  

• Dolf Kamermans, voorzitter 

• Enno Gerdes, plaatsvervangend voorzitter (aandachtsgemeente: Leidschendam-
Voorburg) 

• William Segers (aandachtsgemeente: Voorschoten) 

• Sarah Morassi-Nauts (aandachtsgemeente: Leidschendam-Voorburg 

• Saskia Hoogkamer (aandachtsgemeente: Wassenaar) 

• Michiel Teeuwen (vanaf mei 2020; aandachtsgemeente: Oegstgeest) 

• secretaris: Gerard Lappee 
 
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 (plaatsvervangend voorzitter), Sarah 
Morassi-Nauts, Michiel Teeuwen   

https://www.rekenkamerwvolv.nl/samenstelling
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6 Inkomsten en uitgaven 
 
De Rekenkamercommissie ontving in 2020 €1,03 per inwoner.  
 

 
 

 
Toelichting: de kosten van de secretaris zijn gelijkelijk verdeeld over 
onderzoekskosten en secretariële kosten. 
 

 
 
Het negatieve saldo over 2020 is € 33.000. Dit is veroorzaakt door eenmalige extra 
inzet (in tijd en geld) voor: 

• onderzoeken; 

• het wegwerken van onderhoudsachterstand en verbeteren van de website; 

• het vernieuwen van het logo en de huisstijl-uitingen.  
 
Door het negatieve saldo over 2020 bedraagt de reservepositie per 31 december 
2020 € 68.000.  
Het streven is om evenwicht te bereiken in de inkomsten en uitgaven. 
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€ 26.471

€ 24.842

€ 77.945
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7 LinkedIn 
 
De Rekenkamercommissie gebruikt haar LinkedIn-pagina om actuele informatie 
verspreiden over: 

• onderzoeken: start, publicatie, reacties op publicatie, opvolging in gemeenten; 

• leden: vertrek, benoeming.  
Zie onze gedragsregels voor sociale media. 
 
Het aantal connecties van onze LinkedIn-pagina groeide in 2020 van 183 naar 236 
(waarvan 96 raadslid of burgercommissielid).  
 
De onderwerpen van de geplaatste bijdragen in 2020 (van oud naar nieuw) en het 
aantal weergaven. 

• Start van gezamenlijk onderzoek naar jeugdzorg in regio Haaglanden: 1.170 

• Webpagina van Leidschendam-Voorburg over aanbevelingen uit 
rekenkameronderzoeken: 520 

• Start van onderzoek naar informatievoorziening over jeugdzorg: 430 

• Artikel over verkrijgen van publiciteit voor onderzoeken: 630 

• Publicatie van Jaarverslag 2019: 680 

• Publicatie van onderzoeksresultaten naar handhaving van de 
energiebesparingsplicht: 670 

• Berichten in de media over onderzoeksresultaten van handhaving van de 
energiebesparingsplicht: 450 

• Kamervragen over onderzoeksresultaten van handhaving van de 
energiebesparingsplicht: 370 

• Start van onderzoek naar informatiebeveiliging: 770 

• Benoeming van Michiel Teeuwen als lid en Enno Gerdes als plaatsvervangend-
voorzitter: 1.530 

• Raadscommissiebehandeling in Voorschoten over onderzoeksresultaten van 
handhaving van de energiebesparingsplicht: 330 

• Raadscommissiebehandeling in Wassenaar over onderzoeksresultaten van 
handhaving van de energiebesparingsplicht: 710 

• Voortgangsbericht over gezamenlijk rekenkameronderzoek naar jeugdzorg in 
regio Haaglanden: 670 

• Start van onderzoek naar de impact van de lockdown op de lokale democratie: 
460 

• Collegevoorstel in Wassenaar over handhaving van de energiebesparingsplicht: 
390 

• Raadsbesluit in Oegstgeest over handhaving van de energiebesparingsplicht: 510 

• Publicatie van onderzoeksresultaten van impact van de lockdown op de lokale 
democratie: 400 

• Aankondiging van raadscommissiebehandeling in Oegstgeest over 
onderzoeksresultaten van impact van de lockdown op de lokale democratie: 330 

https://www.rekenkamerwvolv.nl/werkwijze/gedragsregels-sociale-media/
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_wat-kostte-de-jeugdzorg-tussen-2015-en-2020-activity-6621368976872222720-3dKW
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_alle-rekenkameronderzoeken-voor-de-gemeenteraad-activity-6648364601417310208-ghxb
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_alle-rekenkameronderzoeken-voor-de-gemeenteraad-activity-6648364601417310208-ghxb
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_hoe-zijn-de-gemeenteraden-ge%C3%AFnformeerd-over-activity-6649007817380503552-IN1v
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_hoe-zorg-je-voor-publiciteit-voor-je-onderzoek-activity-6653255171537158145-1k_C
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_een-goed-jaarverslag-is-beknopt-%C3%A8n-geeft-activity-6654351089464410112-9l2X
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_energiebesparing-is-wettelijk-verplicht-voor-activity-6663061774100762624-V9M0
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_energiebesparing-is-wettelijk-verplicht-voor-activity-6663061774100762624-V9M0
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_afgelopen-week-stuurden-we-de-gemeenteraden-activity-6664976802777300992-G4zt
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_afgelopen-week-stuurden-we-de-gemeenteraden-activity-6664976802777300992-G4zt
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_ons-onderzoek-naar-de-energiebesparingsplicht-activity-6667536742465306624-DXdm
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_ons-onderzoek-naar-de-energiebesparingsplicht-activity-6667536742465306624-DXdm
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_hoe-veilig-zijn-persoonlijke-gegevens-bij-activity-6668520970418040832-d4d1
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_michiel-teeuwen-is-door-de-gemeenteraad-van-activity-6675664005282992128-iZ2G
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_michiel-teeuwen-is-door-de-gemeenteraad-van-activity-6675664005282992128-iZ2G
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_het-onderzoek-van-de-rekenkamercommissie-activity-6685851082310127616-8W7u
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_het-onderzoek-van-de-rekenkamercommissie-activity-6685851082310127616-8W7u
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_er-is-veel-laaghangend-fruit-voor-ondernemers-activity-6685854271717601280-WyOW
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_er-is-veel-laaghangend-fruit-voor-ondernemers-activity-6685854271717601280-WyOW
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_er-is-veel-laaghangend-fruit-voor-ondernemers-activity-6685854271717601280-WyOW
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_er-is-veel-laaghangend-fruit-voor-ondernemers-activity-6685854271717601280-WyOW
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_hoe-functioneerde-de-lokale-democratie-tijdens-activity-6707281646179139584-z19v
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_het-college-van-burgemeester-en-wethouders-activity-6716780714014203904-Fu4X
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_de-gemeenteraad-van-oegstgeest-wil-meer-toezicht-activity-6729013387214303232-RaUo
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_volgens-lokale-politici-en-leidinggevende-activity-6737726993879621633-d-TT
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_volgens-lokale-politici-en-leidinggevende-activity-6737726993879621633-d-TT
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_de-raadscommissie-in-oegstgeest-bespreekt-activity-6750053000686968832-rlhS
https://www.linkedin.com/posts/rekenkamerwvolv_de-raadscommissie-in-oegstgeest-bespreekt-activity-6750053000686968832-rlhS

