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Voorwoord 
 

Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag 2012 aan van de Rekenkamercommissie (RKC) 

van de gemeente Leiden. In dit jaarverslag geven we een overzicht van onze activiteiten en  

onze uitgaven. 

 

In 2012 hebben we drie grote onderzoeken gepresenteerd, een vierde onderzoek gestart en 

hebben we een tweetal Quick Scans uitgevoerd. Daarnaast organiseerden wij ook het 

symposium ‘De lokale rekenkamer als evenwichtskunstenaar, tussen kritisch terugblikken en 

pro-actief vooruitkijken’. Aanleiding vormde het afscheid van de voorzitter, Cornelis van der 

Werf. De discussie die ontstond naar aanleiding van de bijdragen van de sprekers leidde 

uiteindelijk tot een brief aan de Raad, waarin wij de leden uitnodigden om met ons van 

gedachten te wisselen over de werkwijze van de RKC. Dit is gebeurd in de gesprekken die wij 

eind 2012 met de fracties hebben gevoerd. 

 

Tijdens de fractiegesprekken hebben wij de Raad wederom betrokken bij de keuze van 

onderzoeksthema’s voor het komende jaar. Wij zijn bij alle fracties langsgegaan om te horen 

welke onderwerpen er spelen en hoe het werk van de RKC door de Raad wordt ervaren. Graag 

willen wij de gehele Raad bedanken voor deze nuttige en inspirerende gesprekken. Uiteraard 

staan wij ook op andere momenten open voor suggesties en voorstellen die de effectiviteit van 

het werk van de RKC verder kunnen vergroten.  

 

Tot slot willen wij graag ook het College van B&W en de ambtelijke organisatie van de 

gemeente danken voor hun coöperatieve opstelling en medewerking aan de onderzoeken van 

de Rekenkamercommissie. 

 

Rob van Lint, 

Voorzitter Rekenkamercommissie Leiden 

 

Leiden, 25 maart 2013  
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Hoofdlijnen 2012 
 

In 2012 heeft de RKC kritisch gekeken naar de eigen werkwijze en visie. Naar aanleiding 

daarvan heeft de RKC een aantal onderzoeken verricht, die vrij nauw aansloten bij de actueel-

politieke agenda van College en Raad. Wij beoogden hiermee de benutting van de verrichte 

onderzoeken te bevorderen. Ook het symposium dat de RKC heeft georganiseerd stond in het 

teken van kritisch terugblikken en leren voor de toekomst. De resultaten van de bijeenkomst 

zijn vertaald in een brief aan de Raad (RG 2012-544) over de rol van de RKC als instrument 

van de Raad. 

 

Uitwerking 

Voor een effectief functionerende Rekenkamer is het cruciaal dat de Raad de RKC ziet als haar 

eigen instrument en er optimaal gebruik van maakt. Vanuit de RKC wordt dat gestimuleerd 

door de Raadsfracties te bezoeken en te vragen naar ideeën voor komende onderzoeken en 

feed-back op de verrichtte onderzoeken. Ook de werkwijze om bij ieder onderzoek vooraf de 

onderzoeksopzet en achteraf de resultaten te bespreken met de betrokken Commissie is erop 

gericht de betrokkenheid van de Raad te versterken. Gezien de reacties uit de fracties wordt 

deze aanpak breed gewaardeerd. Ook heeft de RKC op verzoek van de Raadscommissie 

specifieke aanvullende vragen per brief beantwoord. Daarnaast zijn quick scans uitgevoerd op 

de  College-nota’s Citymarketing en de Sportnota om aan te geven welke doorwerking onze 

rapporten en aanbevelingen in die nota’s hebben gehad. Een verdere benutting van het 

instrument Rekenkamer kan door de Raad worden bereikt door de inzet van de RKC te 

overwegen bij urgente informatievragen, bijvoorbeeld bij  een actueel politiek thema. 

 

Doorwerking 

De zichtbaarheid van de doorwerking van onze bevindingen en aanbevelingen blijft een punt 

van zorg. In 2012 is de RKC zich bewust geworden van de onduidelijkheid in het vervolgtraject 

nadat onze onderzoeksbevindingen en aanbevelingen zijn gepresenteerd in een 

raadscommissie. De bespreking van onze producten in commissies zou ons inziens dienen te 

leiden tot vastlegging van de standpunten van de Commissie over de gedane aanbevelingen. 

Daarmee wordt ook voor het College explicieter geformuleerd welk eventuele aanpassingen in 

het beleid de Commissie voorstaat. In overleg met de griffie wordt een voorstel ontwikkeld om 

de doorwerking van onze conclusies en aanbevelingen in de besluitvorming door de Raad op 

dit punt te versterken. 
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1.  Inleiding 
 
1.1  Samenstelling Rekenkamercommissie 

 
De RKC doet voor de gemeenteraad en de burgers van Leiden onafhankelijk onderzoek naar 

het beleid van de gemeente en het werk van het Leids gemeentebestuur. Doet de gemeente 

wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was? Hierin ondersteunt de 

Rekenkamercommissie de Leidse gemeenteraad bij haar controlerende taak. De RKC is 

onafhankelijk en bestaat uit vijf door de Raad benoemde leden die geen persoonlijke of 

zakelijke banden hebben met de gemeenteraad, het College, of het ambtelijk apparaat. Wel 

zijn de leden betrokken bij de stad Leiden.  

 

Zoals in het voorwoord al kort genoemd werd, is de Rekenkamer het afgelopen jaar van 

voorzitter gewisseld. Tot 1 augustus 2012 was de heer Van der Werf voorzitter van de 

Rekenkamer. De heer Van Lint was tot 1 augustus vice-voorzitter en heeft daarna het 

voorzitterschap overgenomen. De heer Wassenaar is benoemd tot vice-voorzitter. Met het 

vertrek van de heer Van der Werf kwam er ook ruimte voor een nieuw lid. Dit is mevrouw 

Gorrée geworden. 

 
De samenstelling van de Rekenkamer was per 1 augustus 2012 als volgt: 

 dhr. drs. R.J.T. (Rob) van Lint  voorzitter 

 dhr. dr. M.C. (Mattheus) Wassenaar vice-voorzitter 

 mevr. drs. M. (Marieke) Gorrée  lid 

 dhr. drs. P.L. (Pieter) Stroink  lid  

 dhr. mr. G.P.I.M. (Gerard) Wuisman  lid 

 

Gelijktijdig met het afscheid van de heer Van der Werf heeft de Rekenkamer ook afscheid 

genomen van de secretaris, dhr. M.C. (Rini) Teunissen. Zijn functie is overgenomen door mevr. 

drs. N. (Nike) van Helden. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 071 – 516 5105 of via 

rekenkamer@leiden.nl. Meer informatie over de leden van de Rekenkamer, waaronder een 

overzicht van hoofd- en nevenfuncties, en de onderzoekspublicaties kunt u vinden op 

http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/ 

 

1.2 Onderzoeksstrategie 2010-2014 

 
Eind 2009 heeft de Rekenkamer haar Onderzoeksstrategie 2010-2014 vastgesteld en aan de 

Commissie voor de Rekeningen aangeboden. In dit visiedocument hebben wij aangegeven op 

welke wijze wij onze taak en rol in de raadsperiode 2010-2014 willen invullen. De 

onderzoeksstrategie bevat een aantal uitgangspunten en criteria voor het vaststellen van de 

jaarlijkse onderzoeksplanning. De Rekenkamer wil zich in de periode 2010-2014 met name 

richten op onderzoeken die een bijdrage kunnen leveren aan: 

- het bevorderen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en de uitvoering 

daarvan. 

- het vergroten van de transparantie van de verantwoording over het voorgenomen en 

gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. 

Als uitgangspunt bij het maken van deze keuzes hebben wij tevens vastgesteld dat onze 

onderzoeken deze raadsperiode zoveel mogelijk gericht zullen zijn op het gemeentelijke beleid 

dat de burger direct raakt. 

mailto:rekenkamer@leiden.nl
http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/
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1.3 Landelijke evaluatie lokale rekenkamers 

 
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is door het 

bureau Berenschot een onderzoek uitgevoerd waarin de werking van de gemeentelijke en 

provinciale rekenkamers zijn geëvalueerd. Het rapport ‘Evaluatie van de provinciale en 

gemeentelijke rekenkamers’ is op 12 mei 2011 aangeboden aan de toenmalige minister van 

BZK.  

 

Uit de evaluatie komt onder andere naar voren dat de lokale rekenkamers een onafhankelijke 

positie bekleden die in lijn is met de formele positie zoals beschreven in de Gemeentewet. Ook 

constateren de onderzoekers dat vrijwel alle betrokkenen over het algemeen positief zijn over 

het functioneren van de lokale rekenkamers, en dat de aanbevelingen in de regel worden 

onderschreven door de Raden en vervolgens ook worden overgenomen door de colleges. 

Daarmee is de ´instrumentele doorwerking´ van de rapporten van de rekenkamers hoog en 

wordt de controlerende functie van de Raad versterkt. Daarnaast constateren de onderzoekers 

dat de opgedane inzichten niet automatisch worden benut op andere terreinen waar de 

rekenkamers geen onderzoek naar hebben gedaan, en dat de bijdrage aan de versterking van 

de kaderstellende rol van de Raad nog beperkt is. In het evaluatierapport wordt de conclusie 

getrokken dat het vooral ‘zachte factoren’ zijn als betrokkenheid, politiek gevoel, stijl van 

opereren en cultuur die de effectiviteit van de rekenkamers bepalen.  

 
De Rekenkamercommissie van Leiden voelt zich gesterkt door de resultaten van dit landelijke 

evaluatieonderzoek. Te meer omdat wij een groot aantal aanbevelingen uit het onderzoek 

reeds in de praktijk trachten te brengen. Zo betrekken wij de raad(sfracties) bij de inventarisatie 

van mogelijke onderzoeksonderwerpen en stemmen wij de uiteindelijke keuze van te 

onderzoeken thema’s af met de Commissie voor de Rekeningen. Daarbij blijven wij niet weg 

van politiek relevante onderwerpen. Ook zijn wij er zeer op gespitst de doorlooptijd van onze 

onderzoeken te beperken. Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het versterken van 

de kaderstellende rol van de Raad. 
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2.  Onderzoeken 2012 
 
In 2012 hebben wij de volgende onderzoeken afgerond en uitgevoerd: 

1. WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

Onderzoek naar het WMO-beleid van de gemeente Leiden. 

2. Meer ruimte voor sport in Leiden? 

Onderzoek naar het sportbeleid van de gemeente Leiden. 

3. Citymarketing  

Onderzoek naar het Citymarketingbeleid van Leiden. 

4. Ruimtelijk Omgevingsrecht 

Onderzoek naar procedures binnen het Ruimtelijk Omgevingsrecht. Dit onderzoek loopt 

nog en zal begin 2013 gepresenteerd worden aan de Raad.  

 

Voor de inhoud van de uitgebrachte rapporten verwijzen wij u naar de website van de 

Rekenkamer http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/. 

 

 

2.1  WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

 
Begin 2012 heeft het College aan de Raad het nieuwe WMO-beleidsplan 2012-2016 

voorgelegd. Ter voorbereiding daarop hebben wij een onderzoek uitgevoerd (door het bureau 

Partners+Pröpper) naar een onderdeel van de WMO binnen het domein ‘Samen-leven’. Het 

onderzoek is in 2011 uitgevoerd en begin 2012 aan de Raad aangeboden. In ons rapport staat 

een aantal kritische bevindingen die samen met de conclusies en aanbevelingen gebruikt 

kunnen worden voor het nieuwe WMO-beleidsplan. Zo komt uit het onderzoek naar voren dat 

de gemeente onvoldoende beeld heeft van wat er in de wijken speelt. De bij de gemeente 

beschikbare informatie wordt onvoldoende gebruikt om vast te stellen wat er in de wijken aan 

welzijnsvoorzieningen nodig is. Daarbij komt dat de gemeente de welzijnsorganisaties niet 

aanstuurt op het te realiseren resultaat, maar zelf teveel voorschrijft welke voorzieningen en 

activiteiten in de wijken aangeboden moeten worden. 

Verder constateren wij dat er bij de start van de WMO in Leiden (in 2008) onvoldoende 

politieke keuzes gemaakt zijn over de inhoud van het WMO-beleid, onder andere wat 

basisaanbod en wat interventieaanbod is. 

 

Fase Datum Toelichting 

Aanbieding rapport 19 januari  2012  

Reactie College op rapport 28 februari 2012  

Behandeling in de Raadscommissie 28 maart      2012  

Behandeling in de raad  Nog niet bekend 

Follow up aanbevelingen  Nog niet bekend 

 

 

2.2  Meer ruimte voor sport in Leiden? 

 
Om de gemeenteraad te ondersteunen bij de discussie over de Sportnota, hebben wij een 

onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van het sportbeleid en de behoefte aan 

sportvoorzieningen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier instituut, in samenwerking met 

Andres c.s. Het rapport laat zien dat er behoefte is aan nieuwe ruimte voor hockey en tennis, 

http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/
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terwijl de behoefte aan voetbal- en korfbalvelden afneemt. Ook is er in Leiden behoefte aan 

één nieuwe sporthal. De wijzigingen in behoefte aan sportaccommodaties hebben ook 

gevolgen voor de kosten voor sport in Leiden. Dit is afhankelijk van de keuzes die worden 

gemaakt.  

Het uitvoeringsplan voor de afgelopen jaren - dat het beleid concreet moest maken - was niet 

realistisch doordat onvoldoende rekening werd gehouden met het gebrek aan fysieke ruimte en 

financiële middelen. Hierdoor bestonden er te hoge en irreële verwachtingen. Omdat de 

informatie ontbrak is de Raad niet goed in staat geweest te sturen op de uitvoering van het 

sportbeleid. We bevelen aan te onderzoeken hoe door een herschikking van ruimte, tekorten in 

de sportaccommodaties opgevangen kunnen worden, en dat de ambities in de nieuwe 

Sportnota dienen aan te sluiten bij de beschikbare middelen. Ook zou in onze ogen de 

gemeente een nieuw meerjarig accommodatieplan moeten maken, met daarin ook de kosten 

van het onderhoud van de huidige voorzieningen.  

 

Op 13 november 2012 heeft het College de Sportnota “Verleiden tot bewegen” vastgesteld en 

aangeboden aan de Raad ter besluitvorming. Dit was voor de Rekenkamer aanleiding voor een 

Quick Scan van het raadsvoorstel (RV 12.0118). Hierin gingen wij na in hoeverre het College 

de aanbevelingen uit onze rapportage ‘Meer ruimte voor sport in Leiden’ van 17 januari 2012, 

ter harte heeft genomen. Gezien de geringe beschikbare tijd hebben we ons moeten beperken 

tot een Quick Scan van de nota: het was niet mogelijk om bijvoorbeeld de gepresenteerde 

meerjarige financiële gegevens te analyseren op consistentie of plausibiliteit.  

 

De Rekenkamercommissie sprak haar waardering uit voor de systematische opbouw van het 

voorliggende beleidsplan, het uitgebreide accommodatieplan dat daaraan is toegevoegd en de 

meerjarige financiële onderbouwing gesplitst in kort onderhoud, lang onderhoud en 

investeringen. Het geheel geeft naar onze mening een goede gedegen basis voor de 

besluitvorming over het sportbeleid voor de komende jaren. Wel stellen we vast dat op een 

groot aantal onderdelen keuzes – bijvoorbeeld hoe de schaarse ruimte voor verschillende 

sporten feitelijk anders te verdelen zodat duidelijk wordt welke accommodaties worden 

ingeleverd ten gunste van andere sporten – nog wel gemaakt moeten worden. Onze 

aanbeveling aan de Raad was om met het College afspraken te maken over expliciete 

besluitvorming hierover. 

 

Fase Datum Toelichting 

Aanbieding rapport 19 januari       2012  

Reactie College op rapport 28 maart         2012  

Quick Scan sportnota 30 november  2012  

Behandeling in de Raadscommissie 13 december  2012  

Behandeling in de raad 20 december  2012 Behandeling RV 12.0118 

Follow up aanbevelingen  Nog niet bekend 

 

 

2.3.  Citymarketing 

 

Op 26 november 2012 heeft de Rekenkamer haar onderzoek over Citymarketing 

gepresenteerd. De Rekenkamercommissie wil met het onderzoek een bijdrage leveren aan de 

beoordeling van de effectiviteit van de voor citymarketing ingezette middelen, in relatie tot de 

ambitie de economische ontwikkeling van de stad te verbeteren. 
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Citymarketing in Leiden heeft tot doel ‘het vergroten van de trek- en plakkracht, met het 

verwachte profijt voor bewoners en bedrijven’. Samen met een aantal partners investeert de 

gemeente Leiden in de promotie van de stad om daarmee een impuls te geven aan de 

economische ontwikkeling van Leiden. Het onderzoek is in augustus 2012 gestart. Het 

onderzoek is onder begeleiding door de Rekenkamercommissie uitgevoerd door LAgroup. 

 

Wij concluderen in het rapport dat het nuttig is geweest dat de gemeente ambities heeft 

geformuleerd rond Citymarketing en daar invulling aan heeft gegeven. Er zijn ook concreet 

resultaten behaald. Het is helaas niet mogelijk een relatie te leggen tussen de financiële 

middelen die de gemeente beschikbaar heeft gesteld en deze resultaten. Bij een lager budget, 

was er, veronderstellen wij, wel minder gerealiseerd. Desondanks is er – zeker met een nieuwe 

periode in het vooruitzicht - duidelijk ruimte voor een aantal verbeteringen. 

Dit leidde tot de volgende aanbevelingen. De gemeente moet duidelijk maken wat ze wil 

bereiken met citymarketing en geld daarvoor beschikbaar stellen. De uitvoering moet ze echter 

overlaten aan Leiden Marketing zelf. Daarbij zou gestuurd moeten worden op realiseerbare 

doelstellingen die vervolgens ook gemeten worden om bijsturing mogelijk te maken. De 

Rekenkamer is van mening dat een aantal verbeteringen in de aansturing en de rol van de 

gemeente en de organisatiestructuur van Leiden Marketing moet worden doorgevoerd.  

 
Op 20 november 2012 heeft het College de nota ‘Structuur Citymarketing 2013 – 2016’ 

vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de Raad. Dit was voor de Rekenkamer 

aanleiding voor het uitvoeren van een Quick Scan van het raadsvoorstel, waarin wij nagingen 

in hoeverre het raadsvoorstel aansluit bij de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer.  

 

In de vergadering van de Commissie Werk en Financiën van 10 januari jl. hebben wij ons 

rapport ‘Evaluatie citymarketing Leiden’ van 26 november 2012 toegelicht. Tijdens de 

commissie bleek dat onze Quick Scan van 7 januari en de Collegereactie van 8 januari op ons 

oorspronkelijke rapport elkaar hadden gekruist. Op verzoek van de Commissie is de 

Rekenkamer met nog een brief gekomen. 

 

Fase Datum Toelichting 

Aanbieding rapport 26 november   2012  

Reactie College op rapport 08 januari        2013  

Quick Scan Citymarketing 07 januari        2013  

Behandeling in de Raadscommissie 10 januari        2013  

Reactie op reactie van College 24 januari        2013 Op verzoek van cie. WF 

Behandeling in de raad  14 februari       2013 Behandeling RV 12.0132 

Follow up aanbevelingen  Voor de zomer 

 

 

2.4  Ruimtelijk Omgevingsrecht 

 
In 2011 en 2012 hebben een aantal buurtcomités en individuele burgers zich gewend tot de 

Rekenkamercommissie. Zij werden -in hun ogen- door de gemeente onvoldoende serieus 

genomen bij het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke plannen.  Mede op grond van deze 

signalen heeft de Rekenkamercommissie besloten een onderzoek in te stellen naar de wijze 

waarop burgers worden betrokken in gemeentelijke plannen. 
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Nu de  gemeente Leiden beleid ontwikkelt om de burger systematisch bij haar planvorming te 

betrekken heeft de Rekenkamercommissie besloten haar onderzoek toe te spitsen  op de 

relatie tussen de beroep- en bezwaarprocedures in het ruimtelijk omgevingsrecht en de 

burgerparticipatie. De Rekenkamercommissie onderzoekt in hoeverre de gemeente bij de 

voorbereiding van de ruimtelijke beslissing voldoende aandacht heeft gehad voor en rekening 

heeft gehouden met het belang van de burgers en in hoeverre beroep- en bezwaarprocedures 

voorkomen hadden kunnen worden. Welke lessen zijn er op dit punt uit de procedures te 

trekken?  

 

Het onderzoek is in september 2012 gestart en wordt onder begeleiding van de 

Rekenkamercommissie uitgevoerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Faculteit 

der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Naar verwachting worden de 

onderzoeksresultaten in het voorjaar van 2013 aan de Gemeenteraad aangeboden.  

 

Fase Datum Toelichting 

Aanbieding rapport Voorjaar 2013  

Reactie College op rapport  Nog niet bekend 

Behandeling in de Raadscommissie  Nog niet bekend 

Behandeling in de raad  Nog niet bekend 

Follow up aanbevelingen  Nog niet bekend 
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3.  Communicatie 2012  

 

3.1 Fractiebezoeken 
 

Ook dit jaar hebben wij de Raad actief betrokken bij de keuze van te onderzoeken thema’s. Wij 

zijn bij alle fracties langs gegaan om te horen welke onderwerpen er spelen bij de Raad en hoe 

het werk van de Rekenkamercommissie door de Raad wordt ervaren. Tijdens de 

fractiebezoeken hebben wij ook met de raadsleden van gedachten gewisseld over de inhoud 

van de brief over het symposium. De drie onderwerpen die door de fracties het meeste 

genoemd werden (Subsidies, Verbonden partijen en Gemeentelijk vastgoed) hebben we 

uitgewerkt in ons Onderzoeksplan 2013, dat onlangs aan de Raad is aangeboden. 

 

3.2 Afstemming met het College van B&W en de ambtelijke organisatie 

 
In 2012 hebben wij wederom de gelegenheid gegeven door ons uitgevoerde onderzoeken in 

een persoonlijk contact met de verantwoordelijke portefeuillehouder te presenteren. Wij beogen 

hiermee een zogenaamde “warme overdracht” te bewerkstelligen. Daarnaast hebben wij (via 

de gemeentesecretaris) eveneens afstemming gehad met de ambtelijke organisatie om te 

kijken op welke wijze de doorwerking van rekenkameronderzoeken nog verder versterkt kan 

worden. Ook zijn afspraken gemaakt om te borgen dat de binnen de gemeenten beschikbare 

onderzoeks- en monitorgegevens beschikbaar komen voor rekenkameronderzoek. 

 

3.3 Burgercontacten 

 
In 2011 ontvingen wij enkele brieven en e-mails van bewonersverenigingen waarin zij 

aangeven dat zij naar hun mening door de gemeente onvoldoende serieus genomen worden in 

ruimtelijke ordening-procedures. Zij menen dat er gebrek is aan transparantie en dat er 

onvoldoende rekening wordt gehouden met hun inbreng die voor hen cruciaal is voor hun eigen 

leefomgeving. Wij zijn naar aanleiding hiervan met drie bewonersverenigingen in gesprek 

gegaan en hebben hen gevraagd hun bevindingen nader toe te lichten. Op grond hiervan zijn 

wij in september 2012 met het onderzoek over Burgerparticipatie in/bij ruimtelijke 

ordeningsprocedures begonnen. Wij hebben in 2012 deze bewonersverenigingen hierover op 

de hoogte gesteld. 

 

3.4 Onderzoeksplan 2013 
 

Op 16 januari 2013 hebben wij ons Onderzoeksplan 2013 uitgebracht. Dit zal besproken 

worden op 28 maart in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. 

 

3.5 Protocol behandeling rapporten 

 
Zoals wij in het jaarverslag van 2011 al meldden, heeft de Rekenkamer in mei 2011 het initiatief 

genomen te komen tot een procedurevoorstel voor de behandeling en bespreking van 

rekenkameronderzoeken. Het voorstel is met het Presidium besproken op 17 juni 2011 en heeft 

geleid tot een afspraak dat na de presentatie van een rapport van de Rekenkamer in de tweede 

daaropvolgende commissievergadering een debat plaatsvindt over de conclusies van de 

Rekenkamer; ongeacht of het College al een reactie op het rapport heeft gegeven. 

 

In 2012 is voor het eerst het protocol geëffectueerd. Nadere vastlegging van de afspraken 

rondom dit protocol zouden plaatsvinden na de evaluatie van de Rekenkamer in 2012. Deze 
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evaluatie is echter nog niet afgerond. Hierdoor heeft ook het vastleggen van het protocol 

vertraging opgelopen. We dringen erop aan dat dit op korte termijn alsnog gebeurt. 

 

3.6  Website 

 
Sinds december 2011 maakt de website van de Rekenkamercommissie onderdeel uit van de 

Gemeentelijke website. De website wordt echter wel door de Rekenkamer zelf onderhouden. 

We zorgen ervoor dat eventuele wijzigingen in samenstelling of werkwijze op de site worden 

bijgehouden en dat alle onderzoeken, onderzoeksplannen en jaarverslagen online te vinden 

zijn. Ook de lopende onderzoeken worden op de site kort toegelicht. In 2012 is de Rekenkamer 

de website actiever gaan gebruiken om activiteiten aan te kondigen. Presentaties van de 

Rekenkamer in de commissie, worden bijvoorbeeld als korte nieuwsberichtjes opgenomen in 

de rechterkolom. 

 

De site is te bereiken via onderstaande link: 

http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/ 

  

3.7  Media 

 
Er zijn persberichten uitgegaan over het symposium en de in 2012 aan de Raad aangeboden 

onderzoeken. Op 28 augustus is er in het Leidsch Dagblad een uitgebreid interview 

verschenen met Cornelis van der Werf over het werk van de Rekenkamercommissie. In oktober 

heeft het Leidsch Dagblad een artikel gewijd aan de brief van de RKC aan de Raad naar 

aanleiding van het door de RKC georganiseerde symposium. De huidige voorzitter van de 

Rekenkamer, Rob van Lint, heeft in november een interview gegeven op UnityFM naar 

aanleiding van het rapport over Citymarketing. 

 

http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/
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4.  Overige activiteiten 2012 
 

4.1  Symposium 

 

Op 14 september organiseerde de Leidse Rekenkamercommissie een mini symposium met als 

titel ‘De lokale rekenkamer als evenwichtskunstenaar, tussen kritisch terugblikken en pro-actief 

vooruitkijken’. Aanleiding was het afscheid van de heer Cornelis van der Werf, die vanaf de 

oprichting een belangrijke rol heeft gespeeld in het positioneren en functioneren van de 

Rekenkamercommissie in Leiden. Hij was de laatste zeven jaar voorzitter van de RKC.  

 

Doel van het symposium was terugblikken op acht jaar lokaal Rekenkamerwerk, om te leren 

voor de toekomst. Burgemeester Henri Lenferink, Directeur-Generaal Bestuur en 

Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gert-Jan 

Buitendijk en Paul Hofstra, directeur van de Rotterdamse Rekenkamer, reflecteerden - ieder 

vanuit hun eigen invalshoek - op het thema.  

 

Aan de hand van de inbreng van de inleiders vond met alle aanwezigen een levendige 

discussie plaats. Middels een brief aan de Raad hebben we u op de hoogte gebracht van de 

oogst van het symposium en vooral de lessen die daaruit te trekken zijn voor het positioneren 

en functioneren van de RKC. Tijdens onze bezoeken aan de raadsfracties bleek dat ons 

voornemen om vaker Quick Scans en korte onderzoeken over actuele onderwerpen te kiezen 

aansluit bij de behoefte van de Raad. Hier is ons beleid op aangepast. 

 
4.2 Regiobijeenkomst 
 
De RKC heeft op 11 december 2012 de regiobijeenkomst van Rekenkamers uit Holland 

Rijnland georganiseerd. Dit heeft een aantal concrete afspraken opgeleverd. 

Ten eerste zijn de Rekenkamers van Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Leiden, Leiderdorp, 

Noordwijk, Teylingen, Voorschoten en Oegstgeest akkoord gegaan met het doen van een 

gezamenlijk onderzoek naar het Ruimtelijk Investerings Fonds (RIF). 

 

Ten tweede is er besloten dat er voor regionale onderzoeken geen onderwerp meer gevonden 

hoeft te worden waar alle rekenkamers aan mee willen doen. Er wordt wel gezocht naar 

onderwerpen die breed in de regio gedragen worden, maar samenwerking tussen een aantal 

rekenkamers is nu ook mogelijk. Hierdoor is de samenwerking dynamischer geworden. 

 

Ten derde is besloten dat de regiowerkgroep periodiek bij elkaar komt en nog voor de 

afronding van het lopende onderzoek over nieuwe onderwerpen zal spreken. We hopen 

hierdoor de tijd tussen de regionale onderzoeken te beperken, zodat we vaker gezamenlijk op 

kunnen trekken bij het doen van onderzoek. 
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5.  Financieel verslag 2012 
 

5.1  Inleiding 

 
Het beschikbare budget voor de Rekenkamer wordt jaarlijks door de Gemeenteraad 

vastgesteld. Voor 2012 was dit oorspronkelijk  € 117.000. De Raad heeft echter besloten dat de 

personeelslasten voor de secretaris van de Rekenkamercommissie voortaan rechtstreeks ten 

laste worden gebracht van de Griffie. Het budget van de RKC is daarom verlaagd met  

€ 32.000. In de begroting 2012, zoals opgenomen in ons Onderzoeksplan 2012, waren de 

kosten voor de secretaris echter nog wel opgenomen. Dit verklaart het verschil tussen het 

budget, zoals opgenomen in onze begroting van 2012 en het budget zoals het hieronder is 

opgenomen onder “Realisatie 2012”.  

 

Daarnaast heeft de Raad in 2010 besloten om het budget van de Rekenkamer in 2011 en 2012 

incidenteel te verhogen met € 19.290. Deze bijdragen werden gedekt uit de reserve 

Rekenkamercommissie, waarvan de Raad besloot deze per 1 januari 2012 op te heffen. De 

reserve was ontstaan doordat het budget van de Rekenkamer de eerste jaren na de start in 

2004 niet werd opgemaakt. 2012 is het laatste jaar dat dit bedrag beschikbaar is gesteld. Het 

totale bedrag dat de Rekenkamercommissie in 2012 tot haar beschikking had is € 84.852  

(€ 65.562 budget plus de € 19.290 toevoeging uit de reserve). 

 
5.2 Inkomsten en uitgaven 2012 
 
In onderstaande tabel staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2012. 

 

 Begroting 2012 Realisatie 2012 

 

Budget 

 

117.000 

 

84.852 

Vastgesteld in begroting 2012  65.562 

Toevoeging uit reserve  19.290 

 

Onderzoek 

 

64.000 

 

49.098 

Onderzoek Citymarketing  24.750 

Onderzoek Ruimtelijk omgevingsrecht  24.348 

 

Commissieleden 

 

18.000 

 

19.851 

Vergadervergoeding  19.851 

 

Ondersteuning 

 

35.000 

 

  3.330 

Doorbelasting griffie          - 

Overige kosten    3.330 

Totaal 117.000 72.279 

  44.721 

 

De onder uitputting komt met name door het verplaatsen van de personeelslasten van de 

secretaris. Een andere reden is dat het onderzoek over Ruimtelijk omgevingsrecht een langer 

lopend onderzoek betreft, waardoor het deels in 2012 en deels in 2013 wordt uitgevoerd. 

Hierdoor zijn ook de kosten voor dit onderzoek over beide jaren verdeeld. Er staat op dit 

moment een bedrag open van € 6.087 dat in 2013 betaald moet worden. Aangezien de 
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verplichting wel in 2012 is aangegaan zal het geld dat hiervoor was gereserveerd worden 

overgeheveld naar 2013. Daarnaast zijn beide Quick Scans door de Rekenkamer zelf 

uitgevoerd, waardoor we hiervoor geen kosten hebben hoeven maken. De onderzoeken over 

WMO en Sport waren reeds betaald in 2011 en zijn dus niet opgenomen in dit overzicht. 

 


