
 
2e nieuwsbrief, juli 2022 

 
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.  
 
Benoeming nieuwe raadsleden 
Op donderdag 30 maart 2022 is de nieuwe raad geïnstalleerd voor de periode 2022-2026. 
Wij verheugen ons erop om met deze 25 raadsleden te gaan samenwerken. Er zijn op dit moment 
maar liefst 10 nieuwe raadsleden en 12 commissieleden om kennis mee te maken. 
 
Op 7 juni jl. hebben wij onszelf voorgesteld en hebben wij uitleg gegeven over de Rekenkamer.  
Om een en ander terug te lezen verwijzen wij u ook naar de informatie van de Landelijke vereniging 
NVRR: Wat de Rekenkamer voor u kan betekenen’ publicatie_81131.pdf (nvrr.nl).  
Of voor meer informatie de Vereniging voor raadsleden. 
 
Nieuwe 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 worden geadviseerd door twee leden welke zijn benoemd door de raad. In de 
raadsvergadering van 28 april jl. zijn Ineke Jansen-Karsten en Jan van Diepen namens de raad 
aangewezen als adviseur.   

 
 

 
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 De staat van Planning en Control in Heemskerk 
- Definitief rapport is in februari 2022 aangeboden aan de raad.  
- Gepresenteerd en besproken in de Auditcommissie van 14 maart jl.  
- Gepresenteerd en behandeld in de commissie ABF van 14 juni jl. en vastgesteld in de 

raadsvergadering van 30 juni jl.  
 
 
 

mailto:rk@heemskerk.nl
https://heemskerk.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/73edf707-766d-43c0-b532-ff56a520a276?documentId=5bcf6106-8ce4-4378-aa85-e71436870714&agendaItemId=d390940a-761c-42e9-8fa5-90dce4798edd
https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2020/02/publicatie_81131.pdf
https://www.raadsleden.nl/hulptroepen-hoe-gebruik-je-als-lekenbestuur-de-accountant-en-de-rekenkamer
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Onderzoek Rekenkamer(commissie)’s IJmond, Dementie 
Achtergrond 
Samen met de rekenkamercommissies in de gemeenten Beverwijk en Velsen is de rekenkamer een 
onderzoek gestart naar de inrichting en uitvoering van de ondersteuning van mensen met dementie en 
hun mantelzorgers. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ is de uitvoerder van het onderzoek. Dit 
gemeenschappelijke onderzoek in de IJmond wordt door 1 of 2 leden van de afzonderlijke 
rekenkamer(commissie)s begeleid en ambtelijk ondersteund vanuit Beverwijk.   
 
Vraagstelling  
Welke conclusies kunnen worden getrokken over de inrichting en uitvoering van de ondersteuning van 
mensen met dementie en hun mantelzorgers binnen de IJmondgemeenten en tot welke 
aanbevelingen leidt dit? 
 
Voortgang 
Het documentenonderzoek en gesprekken met mensen van de gemeenten en van verschillende 
partners in de zorg voor mensen met dementie hebben plaatsgevonden. Gekeken wordt of het 
betrekken van raadsleden bij dit onderzoek doorgang kan vinden. De oplevering was beoogd voor 
eind september.  
 
Onderzoek realisatie bezuinigingen muziekschool en bibliotheek 
Achtergrond 
Doel van dit onderzoek is om de gemeenteraad van Heemskerk inzicht te bieden in de uitvoering van 
de door de raad vastgestelde taakstellingen voor de muziekschool en de bibliotheek. Het nevendoel is 
wat geleerd kan worden van de uitvoering van de taakstellingen. Het betreft hierbij zowel effectiviteit, 
efficiency en rechtmatigheid van het proces als de resultaten. De uitkomsten van het onderzoek 
kunnen tevens aanbevelingen betreffen die benut kunnen worden bij mogelijke toekomstige 
besluitvorming.  
 
Vraagstelling 

Wat kan geleerd worden van de besluitvorming over de taakstellingen voor bibliotheek en 
muziekschool uit de Meerjarenplanning 2015-2018, de wijze waarop die taakstellingen zijn 
uitgevoerd en de resultaten daarvan? 
 

 
Ondersteunend bureau 
De Rekenkamer laat zich in dit onderzoek ondersteunen door bureau Pro Facto.  
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Groepsgesprek met de raad 
Onderdeel van het onderzoek is een groepsgesprek met de raad. In afstemming met het presidium is 
besloten dit gesprek op 8 september a.s. vanaf 19.30 uur te laten plaatsvinden. 
 
Rondje fracties 
Volgens jaarlijkse traditie worden fracties in de gelegenheid gesteld om onderzoeksonderwerpen aan 
te dragen. Vanwege het aantreden van de nieuwe raad en het drukke introductieprogramma is het 
rondje fracties, in overleg met de Auditcommissie, uitgesteld naar september. De voorzitter en de 
ambtelijk secretaris maken met iedere fractie een afspraak om het fractie overleg te bezoeken. Tijdens 
dit korte bezoekje wordt u in de gelegenheid gesteld om onderzoeksonderwerpen te opperen. 
 
Voor de groslijst van 2022 verwijzen wij u naar het werkplan 
https://gemeenteraad.heemskerk.nl/rekenkamer. 

Wetsvoorstel decentrale rekenkamerfunctie  
Sinds enige jaren wordt gesproken over het wetsvoorstel decentrale rekenkamerfunctie. Het is de 
wens van De Kamer om onafhankelijke eigen of gezamenlijke Rekenkamers in te stellen voor 
gemeenten, provincies en waterschappen. Volgens de laatste rapportage zijn er in Nederland nog 27 
‘slapende’ Rekenkamers en in ongeveer 6 gemeenten is er sprake van een Rekenkamer bestaande 
uit alleen raadsleden.  
Het is uiteindelijk aan de Eerste Kamer om in te stemmen met de wet. De inwerkingtreding van de wet 
is voorzien op 1 januari 2023. In deze wetswijziging is in ieder geval opgenomen dat het college 
jaarlijks de raad van een update voorziet met betrekking tot het gevolg geven aan de aanbevelingen. 
Daarnaast is o.a. gevraagd om onderzoek te doen naar de toereikendheid van een bedrag per 
inwoner.  
 

Wij wensen u een welverdiende en mooie zomer toe! 
 

 

 

https://gemeenteraad.heemskerk.nl/rekenkamer

