1e nieuwsbrief, februari 2022
Zoals vorig jaar is ingezet presenteren wij u hierbij onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verstuurd
aan de leden van de raad, commissies, college, auditcommissie en griffie. Mocht u zaken missen dan
ontvangen wij graag suggesties om de nieuwsbrief te verbeteren. U kunt hiervoor een mail sturen aan
rk@heemskerk.nl.

Algemeen
In 2021 hebben we onze werkzaamheden voortgezet op dezelfde wijze als in 2020. Dat betekent dus
dat het digitaal vergaderen ook dit jaar, als gevolg van de coronapandemie, is gebleven en ook dat
interviews online zijn gevoerd. De onderzoekswerkzaamheden zijn gewoon doorgegaan.
Wij kijken uit naar het moment dat we elkaar weer een keer ‘live’ kunnen zien en spreken in 2022.

Werkprogramma
De fracties hebben in 2021 hun onderwerpen digitaal aangeleverd. Aan de hand hiervan en met input
van de groslijst (onderwerpen van andere jaren die zijn benoemd) en onze eigen input is een
uitwerking gemaakt voor het jaarplan 2022. Begin 2022 maken we de definitieve keuze voor de
onderzoeksonderwerpen voor 2022 bekend.
Link naar jaarplan 2022 https://gemeenteraad.heemskerk.nl/rekenkamer.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen plaats. Voor ons betekent dit dat er nieuwe raadsleden
aansluiten waaraan wij ons als Rekenkamer graag introduceren. De komende maanden bereiden we
ons voor op het introductieprogramma aan de nieuwe raad.
Zie voor informatie ‘Wat de Rekenkamer voor u kan betekenen’ publicatie_81131.pdf (nvrr.nl).

Afscheid raadsleden als adviseur van de Rekenkamer
De Rekenkamer bestaande uit de drie vast leden: Albertine van Diepen, voorzitter, Felix van Beek en
Frank van der Knaap zijn de afgelopen jaren vanuit de raad geadviseerd door Frank Hermans en Ans
Nijman. Nu de verkiezingen Gemeenteraad naderen nemen we voor deze periode afscheid van Frank
en Ans. Wij danken hun voor hun positief kritische adviezen.

Welke onderzoeken zitten in welke fase?
Hieronder kunt u lezen wat de status is van de onderzoeken die
lopen en welke onderzoeken worden opgestart.

Onderzoek naar Grip op jeugdhulp in Heemskerk
Aangeboden aan de raad in juli 2021.
Informatiebijeenkomst september 2021 voor de raad van Heemskerk en de regio raden.
Conclusie en aanbevelingen overgenomen en vastgesteld in de raadsvergadering van september
2021.
Onderzoek De staat van Planning en Control in Heemskerk
- Interview met raadsleden plaatsgevonden in september 2021.
- Ambtelijk- en bestuurlijk wederhoor heeft plaatsvonden in december 2021 – januari 2022.
- Definitief rapport wordt in februari 2022 aangeboden aan de raad.
Zelfevaluatie Rekenkamer
- In november 2019 is de Rekenkamercommissie, met het vaststellen van de verordening op
de Rekenkamer, getransformeerd naar Rekenkamer.
- De Rekenkamer is in juni 2020 gestart met de zelfevaluatie.
- De eerste bevindingen zijn inmiddels gedeeld met de Auditcommissie.
- Het volledige rapport wordt gepresenteerd aan de raad medio februari 2022.
Onderzoek Rekenkamer(commissie)’s IJmond, Dementie
- De aanbesteding is gegund aan Bureau ZorgfocuZ.
Achtergrond
De rekenkamer(commissie)’s van de gemeenten Beverwijk, Velsen en de rekenkamer Heemskerk
hebben besloten voor het eerst gezamenlijk rekenkameronderzoek uit te voeren. Voor dit onderzoek is
gekozen voor de gemeentelijke zorg voor mensen met dementie. Dit thema is voor elk van de drie
gemeenten en rekenkamer(commissie)’s relevant en naar dit thema is voorheen nog geen onderzoek
gedaan binnen de gemeenten. Bovendien is dementie qua omvang overzichtelijk en een goed af te
bakenen thema.
De rekenkamercommissie’s van de gemeenten in Beverwijk en Velsen en de rekenkamer van de
gemeente Heemskerk beogen met dit onderzoek inzicht te geven in de organisatie en uitvoering van
de gemeentelijke zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarbij
willen zij, in algemene zin, een oordeel vormen over de effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid
van het beleid. Naast inzicht in de gemeentelijke visie, het beleid en de uitvoering met betrekking tot
mensen met dementie, geeft het onderzoek óók inzicht in de overeenkomsten en verschillen in beleid
en uitvoering van de drie gemeenten en de gemeentelijke besluitvorming, om zo te kunnen komen tot
concrete verbeterpunten voor de toekomst.
Vraagstelling
1. In welke context speelt het beleid omtrent dementie zich af en wat kan daarbij
onderling van elkaar geleerd worden en van vergelijkbare gemeenten?
2. Wat is het wettelijk kader rondom dementiezorg waarbinnen gemeenten moeten
opereren en welk beleid hebben de IJmond gemeenten vastgesteld?
3. Hoe is de uitvoering van het dementiebeleid georganiseerd in Velsen, Heemskerk
en Beverwijk?
4. Wat is bij de gemeente bekend over de mate waarin doelen gehaald worden?
5. Benutten de gemeenteraden hun sturingsmogelijkheden en in hoeverre
worden zij in staat gesteld om te sturen?

Planning
Fase
Opstellen onderzoeksplan
Startsessie
Raadsessies (3x)
Ambtelijk- en bestuurlijk wederhoor
Definitief rapport aan de raden

Start
Dec. 2021
Jan. 2022
April 2022
Juni 2022

Gereed
Dec. 2021
Jan. 2022
April 2022
September 2022
Eind september 2022

Wetsvoorstel decentrale rekenkamerfunctie
De behandeling van het wetsvoorstel decentrale rekenkamerfunctie is wederom uitgesteld. Naar
verwachting behandelt de Tweede Kamer begin 2022 de wijziging van de Gemeentewet, de
Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale
rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking
decentrale rekenkamers). We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij danken deze raad voor de samenwerking en wensen de fracties veel succes toe
bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

