2e nieuwsbrief, juni 2021
De Rekenkamer Heemskerk stuurt u hierbij zijn tweede nieuwsbrief van dit jaar. De nieuwsbrief gaat
uit naar de leden van de raad, commissies, college, auditcommissie en griffie.

Lopende onderzoeken
Onderzoek ‘Grip op kosten jeugdzorg’
De laatste hand wordt gelegd aan de verwerking van het bestuurlijk wederhoor van het college. Nog
voor de zomer worden de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek aangeboden
aan de raad en gepubliceerd. De agendacommissie heeft inmiddels het verzoek gehonoreerd om een
(digitale) informatieavond over dit onderzoek te organiseren op dinsdag 9 september a.s. 20.00 uur.
Onderzoek naar de staat van Planning en Control
Een tweetal offertes zijn digitaal toegelicht, waarna de Rekenkamer besloten heeft om aan de
TwijnstraGudde het onderzoek te gunnen. De startbijeenkomst met de gemeentelijke organisatie vond
op 25 mei jl. plaats. Een eerste interview met de Auditcommissie is ingepland op 5 juli a.s. Na het
zomerreces volgt dan een groepsinterview met financieel specialisten van de fracties. Het
groepsinterview wordt voorafgegaan van een digitale uitvraag onder raads- en commissieleden.
Voor meer informatie kunt u de website van Rekenkamer Heemskerk raadplegen
https://gemeenteraad.heemskerk.nl/rekenkamer.
Onderzoek gezamenlijk onderwerp Rekenkamer(commissie)s IJmond
Eind 2020 heeft Rekenkamer Heemskerk het initiatief genomen om de mogelijkheden te verkennen
om een gezamenlijk onderwerp met de rekenkamercommissies van Beverwijk en van Velsen op te
pakken. De Rekenkamer(commissie)s zijn ieder anders ingericht en ook qua opdracht en inzet
verschillen ze van elkaar. Desondanks lijkt er commitment te ontstaan in een onderzoek naar een
gezamenlijk IJmondiaal onderwerp. De bespreking en de verkenning van het onderwerp vindt
momenteel plaats in de afzonderlijke reguliere overleggen van de Rekenkamer(commissie)s. Na het
zomerreces hopen wij u hierover verder te kunnen informeren.

Ophalen van onderzoeksonderwerpen
Gewoontegetrouw heeft de voorzitter de fracties uitgenodigd om in gesprek te gaan over onderwerpen
voor onderzoeken voor het komende jaar. Eind januari hebben wij ons werkprogramma aan de raad

gestuurd en gepubliceerd. Met de opgehaalde onderwerpen en het werkplan wordt in september
bepaald welke onderzoeken eind dit jaar en volgend jaar worden gestart.

Wat er verder speelt
Bijzonder dit jaar is dat we evalueren hoe we zelf vinden dat het allemaal gaat. Dit gaan we doen aan
de hand van het Kompas van de landelijke NVRR. Daarnaast zullen we ook input ophalen bij de
begeleidingscommissie van de Rekenkamer. Verder staat op de planning om ook de raadsleden naar
ons functioneren als Rekenkamer te vragen.
In de commissievergadering Algemeen Bestuur en Financiën van 9 maart jl. heeft de voorzitter het
jaarverslag en werkplan gepresenteerd
Hier leest u ons jaarverslag https://gemeenteraad.heemskerk.nl/rekenkamer. Link naar jaarplan 2021
https://gemeenteraad.heemskerk.nl/rekenkamer.
Wij kijken nog steeds uit naar het moment dat we elkaar weer een keer 'live' kunnen zien en spreken.
Sinds de corona uitbraak in maart vorig jaar is dat niet meer gebeurd. Wel kijken we tevreden terug
naar hoe we als team de 'smeerolie' ook digitaal gevonden hebben!

De Rekenkamer Heemskerk wenst u
een zonnige en rustige zomer toe!

Mocht u zaken missen dan ontvangen wij graag suggesties om de nieuwsbrief te verbeteren. U kunt
hiervoor een mail sturen aan rk@heemskerk.nl.

