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1 Afgeronde onderzoeken 
 

1.1 Informatiebeveiliging van gemeenten en verbonden partijen 

 

Conclusie:  

• het beleid rondom informatiebeveiliging is goed, maar de uitvoering ervan kan 

beter. 

 

Belangrijkste aanbevelingen: 

• hef de geconstateerde kwetsbaarheden in de IT-netwerken op; 

• voer minimaal jaarlijks risicoanalyses uit; 

• maak sluitende afspraken met verbonden partijen over informatiebeveiliging.  

 

Aanbevelingen overgenomen? 

• Wassenaar: ja 

• Voorschoten: ja, merendeels 

• Oegstgeest: ja 

• Leidschendam-Voorburg: ja 

 

De onderzoeksresultaten zijn gedeeld in de regionale media (Vlietnieuws, Voorburgs 

Dagblad, Het Krantje online, Leidsch Dagblad en Oegstgeester Courant). 

 

Meer info: zie website. 

 

 

https://www.rekenkamerwvolv.nl/informatiebeveiliging-van-gemeenten-en-verbonden-partijen-2021/
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1.2 Informatievoorziening over jeugdzorg en kosten van jeugdzorg 

 

Conclusies:  

• de informatievoorziening over jeugdzorg haperde in 2015-2019; 

• er is onvoldoende inzicht in de oorzaken voor kostenstijging van jeugdzorg. 

 

Het betrof twee deelonderzoeken. Oegstgeest deed uitsluitend mee aan het 

deelonderzoek over informatievoorziening. 

 

Belangrijkste aanbevelingen: 

• verbeter de monitoringsinformatie over jeugdzorg, zodat deze duiding en inzicht 

biedt;  

• zorg voor inzicht en grip op de gemeentelijke verwijzing naar jeugdzorgtrajecten; 

• zorg voor inzicht en grip op de duurste en snelst duurder geworden 

jeugdzorgtrajecten. 

 

Aanbevelingen overgenomen? 

• Wassenaar: nee (niet besproken) 

• Voorschoten: ja 

• Oegstgeest: nee (één toezegging van wethouder) 

• Leidschendam-Voorburg: ja 

 

De onderzoeksresultaten zijn gedeeld in regionale media (Dorpsketting Stompwijk, 

Midvliet, Het Krantje online) en in Binnenlands Bestuur. 

 

Meer info: zie website. 

 

 
Figuur: percentage van jongeren met jeugdzorg (bron: onderzoeksrapportage 

informatievoorziening)  

https://www.rekenkamerwvolv.nl/informatievoorziening-over-jeugdzorg-en-kosten-van-jeugdzorg-2021/
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1.3 Beleid en de investeringen omtrent schoolgebouwen 

 

Conclusie:  

• de onderwijshuisvesting is op orde, maar er worden financiële risico’s verwacht. 

 

Belangrijkste aanbevelingen: 

• houd in begrotingen rekening met stijgende bouwkosten; 

• vergroot het inzicht in energielabels en binnenklimaat van schoolgebouwen; 

• breng de lange termijn-opgave (2030-2050) voor duurzaamheid in beeld.  

 

Aanbevelingen overgenomen? 

• Wassenaar: ja 

• Voorschoten: anders, namelijk aanbevelingen betrekken bij kadernota 2022 

• Oegstgeest: ja 

• Leidschendam-Voorburg: ja, merendeels 

 

De onderzoeksresultaten zijn gedeeld in regionale media (Voorburgs Dagblad, 

Leidsch Dagblad, Het Krantje online, Midvliet, NieuwsLeiden, Unity Nu, Sleutelstad, 

Vlietnieuws, Voorschotense krant, Wassenaarders.nl) en door Instituut Voor 

Vastgoed & Duurzaamheid, en Bouwstenen voor sociaal. 

 

Meer info: zie website. 

 

 
Figuur: Type schoolgebouwen per gemeente (bron: onderzoeksrapportage) 

https://www.rekenkamerwvolv.nl/onderwijshuisvesting/
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2 Onderzoek in uitvoering 
 

2.1 Financiële indicatoren en workshops voor gemeenteraden 

 

Onderzoeksvraag: 

• welke informatie over gemeentefinanciën is essentieel voor raadsleden en 

burgercommissieleden? 

 
In mei en juni 2022 worden de resultaten verwacht en de workshops verzorgd. 

 

In 2019 is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Ook toen werden workshops 
verzorgd voor raadsleden en burgercommissieleden. 
 

2.2 Participatie in regionale energiestrategieën  

 

Onderzoeksvraag: 

• hoe oordelen burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de 

participatieaanpak rondom de regionale energiestrategieën? 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met de Rekenkamercommissie Zoetermeer. In juni 

2022 worden de onderzoeksresultaten verwacht.  

 

Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer maken deel uit van de 

energiestrategie-regio Rotterdam Den Haag; Voorschoten en Oegstgeest maken deel 

uit van de energiestrategie-regio Holland Rijnland. 

 

Meer info: zie website. 

 

  

https://www.rekenkamerwvolv.nl/start-van-onderzoek-naar-participatie-in-regionale-energiestrategieen/
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3 Uitvoering van aanbevelingen 

 
De Rekenkamercommissie biedt inzicht met haar onderzoeksresultaten. Nemen 

gemeenteraden er aanbevelingen uit over, dan zijn de colleges van B&W aan zet. Zij  

zorgen voor de uitvoering van aanbevelingen en rapporteren hierover aan de 

gemeenteraden. 

 

In 2019 is afgesproken dat de colleges van B&W halfjaarlijks aan de 

Rekenkamercommissie rapporteren over de uitvoering van de overgenomen 

aanbevelingen. Dit is een vast bespreekpunt tijdens het reguliere overleg tussen 

Rekenkamercommissie en de (plaatsvervangend) griffiers. 

 

Het rapporteren vordert gestaag, maar kan nog beter.  

Het college van B&W van Oegstgeest heeft in maart 2022 uitgebreid gerapporteerd 

over de uitvoering van aanbevelingen uit de periode 2018-2021. 

 

3.1 Uitvoering van aanbevelingen over kaderstellende rol 

 

In 2019 deed de Rekenkamercommissie onderzoek naar de wijze waarop raadsleden 

en burgercommissieleden de hoofdlijnen van het beleid bepalen.  

 

Hierna volgden in Leidschendam-Voorburg werksessies voor de politici en een 

enquête over de kwaliteit van de raadsstukken. De opbrengst hiervan: 

• in iBabs (het vergaderstukken-systeem van de gemeenteraad) is de zoekfunctie 

verbeterd en worden regionale bijeenkomsten opgenomen; 

• er is meer overleg tussen commissiegriffiers en beleidsmedewerkers voor 

realistischere planningen; 

• er zijn suggesties om de kwaliteit van raadsstukken te verbeteren. 

 

Meer info: zie website.  

 
3.2 Uitvoering van aanbevelingen over energiebesparingsplicht 

 

In 2020 deed de Rekenkamercommissie onderzoek naar toezicht en handhaving van 

de energiebesparingsplicht bij bedrijven en instellingen. 

 

In juli 2021 heeft de gemeenteraad van Wassenaar hiervoor structureel €12.005 per 

jaar beschikbaar gesteld. Dit gebeurde bij behandeling van de Kadernota 2022-2025.  

https://www.rekenkamerwvolv.nl/gemeenteraad-leidschendam-voorburg-volgt-aanbevelingen-op-over-kaderstellende-rol/
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4 Overige accenten 
 

4.1 Radenbijeenkomst over evaluatie van Rekenkamercommissie 

 

Eind 2020 is door de gemeenteraden een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren 

van de Rekenkamercommissie. De resultaten hiervan zijn op 3 maart 2021 

besproken tijdens een digitale bijeenkomst. Dit gebeurde met circa 25 raadsleden en 

burgercommissieleden, en vijf leden van de Rekenkamercommissie. 

 

Uit de evaluatie bleek grote tevredenheid over de kwaliteit van de 

onderzoeksrapportages en de frequentie ervan. Ook de relevantie van de 

onderzoeksonderwerpen stemde tot tevredenheid.  

 

De gemeenteraden vinden het belangrijk dat de Rekenkamercommissie in de 

onderzoeksresultaten de reactie van de colleges van B&W opnemen.  

Zij denken dat het uitvoeren van overgenomen aanbevelingen beter kan. 

 

Ten slotte denken de gemeenteraden dat er verbetering mogelijk is in het contact 

dat zij hebben met de Rekenkamercommissie. Een lokale binding van de leden van 

de Rekenkamercommissie vinden zij daarbij niet noodzakelijk; voeling met 

gemeentelijk bestuur is echter wel gewenst. 

4.2 Thema’s uit onderzoeksplan 

 

De onderzoeksonderwerpen van de Rekenkamercommissie sluiten meestal aan bij 

de thema’s uit het onderzoeksplan 2021-2022: 

• functioneren van de lokale democratie;  

• sociaal domein; 

• kapitaalgoederen; 

• klimaatverandering. 

 
Deze thema’s waren in 2021 landelijk actueel. Denk aan het afnemende vertrouwen 

in de overheid, de €800 miljoen extra voor jeugdzorg, en overstromingen in Zuid-

Limburg.  

 

  

https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-18-Onderzoeksplan-2021-2022-Rekenkamercommissie-WVOLV.pdf
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5 Informatie en communicatie 
 

De Rekenkamercommissie informeert de lokale en regionale media over de start van 

onderzoeken, de resultaten en de opvolging ervan. Gestreefd wordt om 

maatschappelijke organisaties rechtstreeks te informeren over onderzoeksresultaten 

die voor hen van belang kunnen zijn. 

 

Het informeren gebeurt per e-mail en door bijdragen te plaatsen op de LinkedIn-

pagina van de Rekenkamercommissie (aantal connecties in 2021 van 236 naar 261).  

 

Leden van de Rekenkamercommissie wonen raadscommissievergaderingen bij als 

onderzoeksresultaten op de agenda staan. Zo nodig wordt dan toelichting gegeven 

en worden vragen beantwoord.  

 

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 en burgercommissieleden uit de vier gemeenten.  

Ook overleggen de voorzitter en secretaris vier keer per jaar met de 

(plaatsvervangend) griffiers.  

 

Alle informatie over de Rekenkamercommissie is te vinden op haar website 

https://www.rekenkamerwvolv.nl/. 

 

  

https://www.linkedin.com/in/rekenkamerwvolv/recent-activity/shares/
https://www.linkedin.com/in/rekenkamerwvolv/recent-activity/shares/
https://www.rekenkamerwvolv.nl/
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6 Samenstelling 
  

• Dolf Kamermans, voorzitter 

• Enno Gerdes, plaatsvervangend voorzitter (aandachtsgemeente: Leidschendam-

Voorburg) 

• William Segers (tot 1 mei 2021, aandachtsgemeente: Voorschoten) 

• Sarah Morassi-Nauts (aandachtsgemeente: Leidschendam-Voorburg 

• Saskia Hoogkamer (aandachtsgemeente: Wassenaar) 

• Michiel Teeuwen (aandachtsgemeente: Oegstgeest) 

• Martijn Spaan (vanaf 1 mei 2021, aandachtsgemeente: Voorschoten) 

• secretaris: Gerard Lappee 

 

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

 

 
Van links naar rechts: Sarah Morassi-Nauts, Gerard Lappee, Dolf Kamermans, Michiel 

Teeuwen, Martijn Spaan, Saskia Hoogkamer, Enno Gerdes  

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

De Rekenkamercommissie ontving in 2021 €1,06 per inwoner.  

 

 
 

 
 

Toelichting: de kosten van de secretaris zijn gelijkelijk verdeeld over 

onderzoekskosten en secretariële kosten. 

 

 
 

Het positieve saldo over 2021 is € 23.572. Dit is veroorzaakt door: 

• besparingen op het onderzoeksbudget;  

• minder ureninzet van de secretaris. 

 

Door het positieve saldo over 2021 bedraagt de reservepositie per 31 december 
2021 € 91.634.  
Het streven is om evenwicht te bereiken in de inkomsten en uitgaven; onder andere 
door te anticiperen op uitloop van onderzoeken. 
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