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Jaarverslag 2012 
 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de rekenkamer Leiderdorp over de uitvoering van de 

werkzaamheden in het afgelopen jaar. De rekenkamer heeft tot taak het door de gemeente 

Leiderdorp gevoerde bestuur te onderzoeken op doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid. Dit ten behoeve van een beoordeling door de gemeenteraad. 

 

De rekenkamer beoogt, via onderzoeksrapporten, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit 

van het bestuur, aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking 

van de publieke verantwoording daarover. 

 

Impact! 
De rekenkamerfunctie is landelijk in beweging en niet bij alle gemeenten in de goede 

richting. De rekenkamer Leiderdorp bestaat op het moment van schrijven bijna 12,5 jaar. 

Een periode die voorbij vliegt, waarin veel onderzoeken zijn uitgevoerd in een 

veranderlijk politiek klimaat. Ook in Leiderdorp hebben we stilgestaan bij de functie en 

werkwijze van de rekenkamer. Er wordt een bijdrage geleverd aan regionale 

samenwerking van rekenkamers en rekenkamercommissies. In de regio vragen alle 

rekenkamers zich de laatste jaren af of het onderzoekswerk effectief is en daadwerkelijk 

‘aanslaat’ bij de organisatie die het betreft. De rekenkamer Leiderdorp heeft in overleg 

met de fractievoorzitters een koers uitgestippeld waarbij de meerwaarde en impact van de 

onderzoekinspanningen gezamenlijk wordt ervaren. Impact is het resultaat van een 

eenvoudige formule: I = K x A, ofwel Kwaliteit maal Acceptatie. De twee ontstane 

vacatures in de rekenkamer hadden aanleiding kunnen zijn voor een bezuiniging op de 

rekenkamerfunctie. De raad heeft er echter voor gekozen de K van 

kwaliteit van de rekenkamer op peil te houden: een teken van vertrouwen waar door  

wij ons extra gemotiveerd voelen een opbouwende bijdrage te blijven leveren aan de 

kaderstellende en controlerende taak van de raad en het functioneren van de gemeente 

Leiderdorp. De A in de formule, Acceptatie, wordt bevorderd door vergroting van de 

betrokkenheid van de raad bij het rekenkamerwerk, zonder de onafhankelijkheid van de 

rekenkamer te verminderen. De raad wordt nauwer betrokken bij de keuze van de 

onderzoeksonderwerpen, er wordt zo nodig ruimte gemaakt voor onderzoek dat aansluit 

bij de actualiteit en voorafgaand aan de commissie- of raadsbehandeling wordt een 

presentatieavond voor raadsleden georganiseerd. De communicatie met de ambtelijke 

organisatie voorafgaand en tijdens het onderzoek blijft actief. Door voortdurend 

opbouwend kritisch te zijn, niet alleen richting gemeente, maar ook op onszelf, 

verwachten wij onze impact op en meerwaarde voor de gemeente te behouden en 

versterken. 

 

Wat hebben we dit jaar opgeleverd  

De rekenkamer heeft in 2012  twee rapporten opgeleverd, namelijk: 

Een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het wegenonderhoud in 

Leiderdorp en een onderzoek naar de Bestandsontwikkeling van de WWB in Leiden en 

Leiderdorp 



 

 

Daarnaast is in 2012 het onderzoek leges, lijkbezorgingsrechten en rioolheffing 

uitgevoerd. 

Helaas is het niet gelukt dit rapport in 2012 op te leveren, zie voor nadere informatie 

hierover de volgende paragraaf.  

 

Overig 

In 2012 heeft de rekenkamer afscheid genomen van Albert de Koning. Hij was lid van de 

rekenkamer vanaf september 2006. 

Ik wil langs deze weg Albert bedanken voor zijn inzet voor de Rekenkamer en voor de 

prettige samenwerking. In september zijn er twee nieuwe leden beëdigd, namelijk Gert 

Baak en Joherlia van Veldhuizen. 

 

 

  

De voorzitter  

Carsten Hof 

 



 

 

 

Uitgevoerde Rekenkameronderzoeken  

 

Rekenkameronderzoek bestandsontwikkeling Wet Werk en Bijstand in Leiden en 

Leiderdorp  

Op direct verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamer 2012 een onderzoek 

uitgevoerd naar de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in de WWB (Wet 

Werk en Bijstand) in Leiden en Leiderdorp. Hoofdvraag was: 

Heeft het Leiderdorps uitkeringsbestand WWB zich sinds 204 afwijkend ontwikkeld van 

dat in Leiden en andere gemeenten en zo ja, wat is daarvan dan de verklaring? 

Achtergrond van deze vraag is dat de uitvoering van de WWB in Leiderdorp sinds 2006 

in de vorm van een gemeenschappelijke regeling door de gemeente Leiden geschiedt. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek. In de eerste fase van het 

onderzoek zijn gegevens van CBS, UWV, het ministerie van SZW en diversen 

gemeenten geanalyseerd. In de tweede fase zijn beleidsdocumenten bestudeerd en hebben 

interviews met medewerkers van de uitvoeringsorganisatie plaatsgevonden. 

Uit het onderzoek blijkt dat het Leiderdorps uitkeringsbestand in de periode 2004 tot en 

met 2011 sterker in omvang is toegenomen dan het Leidse. De ontwikkeling in 

Leiderdorp lijkt meer op de landelijke trend dan de Leidse. Het grootste verschil tussen 

Leiden en Leiderdorp doet zich voor in de periode 2009-2011. In die periode was het 

instroompercentage in Leiderdorp groter dan in Leiden, terwijl de uitstroompercentages 

niet van elkaar afweken. 

Een sluitende verklaring voor deze afwijkende ontwikkeling  is niet gevonden. Er kon 

geen verband worden geconstateerd met verschillen in bestandssamenstelling, 

verhuisbewegingen, lokale arbeidsmarkt en verschillen in beleid of uitvoering. 

De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek is dat de kwartaalstatistiek van de 

uitvoeringsorganisatie met een aantal kengetallen (in het bijzonder meldingen) wordt 

uitgebreid, zodat de gemeenteraad bij afwijkingen de uitvoeringsorganisatie kan vragen 

om een verklaring.  

Het rapport is, voorzien van hoor en wederhoor op het feitendeel, aan de raad 

aangeboden op 18 oktober 2012. Regioplan Beleidsonderzoek heeft de uitkomsten 

gepresenteerd op 16 januari 2013. Op 21 januari 2013 heeft de raadscommissie Bestuur 

en Maatschappij het rapport afrondend behandeld. 

 

Rekenkameronderzoek naar planmatig wegenonderhoud 

In 2012 is het onderzoek naar planmatig wegenbeheer uitgevoerd door Buro Cite en door 

de rekenkamer opgeleverd aan de gemeenteraad. In het onderzoek stond de volgende 

vraag centraal:  

 

Worden de door de wet opgedragen taken ten aanzien van het beheer en onderhoud van 

wegen door de gemeente doelgericht en doelmatig uitgevoerd? 

 

De onderzoeksvraag is uitgewerkt in drie clusters: 

wetmatige kaders, beleidsmatige kaders en de 

uitvoering. De verwachting dat het onderzoek voor 

de zomer van 2012 opgeleverd zou worden 

(jaarverslag 2011) is niet gehaald maar de 



 

 

vertraging was klein en het rapport is in oktober 2012 aangeboden aan de raad.  

 

Op hoofdlijnen waren de conclusies van het onderzoek naar doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het wegenbeheer de volgende.  

 

Doelmatigheid 

De gemeente Leiderdorp heeft op dit moment geen compleet inzicht in de kosten die het 

wegenonderhoud op de lange termijn met zich meebrengt. Het nieuwe 

wegenbeheersysteem, dat momenteel geïmplementeerd wordt, moet inzicht gaan geven 

in de totale kosten voor het wegenonderhoud op zowel de korte als de lange termijn.  

 

Het is de verwachting dat het College in het voorjaar van 2013 met een voorstel voor het 

nieuwe wegenbeheersysteem komt. De raad zal de aanbevelingen uit het rapport 

spiegelen aan het voorstel van het College.  

 

Doeltreffendheid  

De gemeente Leiderdorp heeft weinig concrete, meetbare doelen opgesteld voor het 

onderhoud aan wegen. De doelen die intern gesteld worden hebben betrekking op het 

opstellen van een planning en het uitvoeren ervan binnen het daarvoor beschikbare 

budget. Er wordt niet gemeten of de input ook daadwerkelijk bijdraagt aan het gewenste 

resultaat. Een professionelere werkwijze is nodig, waarvan transparantie, heldere kaders 

voor besluitvorming en het vastleggen van afspraken onderdeel zijn. Inhoudelijk liggen 

met name mogelijkheden tot verbetering in het inzichtelijk maken van de te verwachten 

kosten op lange termijn en het meetbaar maken van de resultaten van het 

wegenonderhoud. Dit inzicht moet op basis van het nieuwe wegenbeheersysteem in de 

meerjarenraming aan te brengen zijn.  

 

Het rapport is, voorzien van hoor en wederhoor op 

het feitendeel, aan de raad aangeboden op 3 

oktober. Het onderzoeksbureau Cite heeft de 

uitkomsten gepresenteerd op 10 oktober. Op 27 

november ten slotte heeft de raadscommissie 

Ruimte het rapport afrondend behandeld.  

 

 

 



 

 

Rekenkameronderzoek Leges lijkbezorgingsrechten en rioolheffing  

Medio 2012 is de rekenkamer Leiderdorp in samenwerking met de 

rekenkamercommissie Kaag en Braassem een onderzoek gestart naar leges, 

lijkbezorgingsrechten en rioolheffing. Het onderzoek richt zich op de 

 
hoogte van de tarieven, de wijze van tariefberekening, het proces van tariefbepaling en de 

wijze van informatieverschaffing aan raad, burgers en bedrijven. 

Om diverse redenen kon het onderzoek niet binnen de aanvankelijke tijdsplanning 

worden afgerond. Eind februari 2013 is het rapport voor feitelijk wederhoor aan beide 

ambtelijke organisaties voorgelegd. De uitkomsten daarvan worden medio maart 

verwacht. Het definitieve rapport zal naar verwachting in april 2013 aan de raden worden 

aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rekenkameronderzoek in voorbereiding 

In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor de volgende onderzoeken: 

 

Navolging van besluiten, toezeggingen en moties door het college van burgemeester en 

wethouders 

De Rekenkamer is benieuwd hoe de navolging van raadsbesluiten en het nakomen van 

toezeggingen aan de raad binnen de gemeente Leiderdorp door het college is geborgd. 

Hierbij is de vraag of de hiertoe genomen maatregelen toereikend zijn voor dit doel en of 

deze maatregelen in de praktijk ook worden nageleefd en leiden tot het gewenste 

resultaat. 

Tevens vraagt de rekenkamer zich af of het college de raad adequaat informeert over de 

realisatie van de besluiten en toezeggingen.     

Het onderzoek moet de raad informatie opleveren over de kwaliteit van dit voor haar 

functioneren belangrijke proces en bijdragen aan verbetering met aanbevelingen. Met 

elkaar willen wij leren van eventuele tekortkomingen in het proces om tot structurele 

verbeteringen te komen.  Voor dit onderzoek is inmiddels een onderzoeksopzet gemaakt. 

De hierin gestelde hoofdvraag luidt: 

Hoe borgt het college dat besluiten van en toezeggingen aan de raad tijdig worden 

uitgevoerd, werken de getroffen beheersmaatregelen in de praktijk en wordt de raad 

adequaat over de realisatie geïnformeerd?  

 

Regionaal Investeringsfonds 

In het regionale samenwerkingsverband van de lokale rekenkamers is in het najaar van 

2012 gekozen voor het starten van een onderzoek naar het Regionaal Investeringsfonds 

van Holland Rijnland.  

 

De bedoeling van het onderzoek is inzicht te krijgen in hoeverre Holland Rijnland 

doelmatig en doeltreffend uitvoering geeft aan de taken rond het Regionaal 

Investeringsfonds. Onderdeel daarvan is inzicht te krijgen in de bestedingen van het RIF 

en de mogelijkheden voor gemeenteraden voor sturing en controle. Op 21 januari 2013 

bent u over de opzet van dit onderzoek reeds uitgebreider schriftelijk geïnformeerd.  

 

Voor de uitvoering van het onderzoek is aan het bureau B&A opdracht verleend. De 

planning van het onderzoek is er op gericht in oktober 2013 het rapport op te leveren.  

 

 

Website 

De rekenkamer heeft op de website van de gemeente Leiderdorp een eigen pagina. Op 

deze site wordt informatie gegeven over de rekenkamer en de leden. De griffie heeft de 

uitgebrachte onderzoeken naar pdf-formaat omgezet en deze zijn digitaal raadpleegbaar.  

 

 



 

 

Externe contacten en kennisopbouw 

 

Samenwerking met rekenkamercommissie Kaag en Braassem 

De gesprekken over mogelijke samenwerking tussen de rekenkamer Leiderdorp en de 

rekenkamercommissie Kaag en Braassem hebben er in 2012 toe geleid dat een 

gezamenlijk onderzoek naar de leges is uitgevoerd.  

 

De insteek om te verkennen of sprake kan zijn van verdere samenwerkingsmogelijkheden 

in de toekomst heeft geleid tot de conclusie dat dit (in elk geval op korte termijn) niet het 

geval zal zijn. De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft besloten de 

rekenkamerfunctie te marginaliseren door het budget op € 0,- te stellen.  

  

 

Overleg regio Holland-Rijnland 

De rekenkamer onderhoudt nauwe banden met de rekenkamers in de directe omgeving. 

Zo is ook in 2012 deelgenomen aan het halfjaarlijks overleg plaats met de rekenkamers 

in Holland-Rijnland. Het doel van de bijeenkomsten is uitwisseling van ervaringen en 

kennisoverdracht.  

 

Op 28 maart en 11 december 2012 heeft het regionaal overleg plaatsgevonden, waarbij 

naast bovenstaande onderwerpen ook de voorbereidingen voor een nieuw gezamenlijk 

onderzoek zijn besproken, in navolging van het succesvol verlopen onderzoek in 2011 

naar de uitvoering van de Leerplichtwet.  

 

Als mogelijke onderzoeksonderwerpen zijn uitgewerkt de items: regionale 

bedrijventerreinen, regionaal investeringsfonds, regiotaxi, proces van afhandeling 

bezwaren en ten slotte de stand van beleidsinformatie (ten behoeve van de sturing door 

de raad). De criteria waaraan de onderwerpskeuze getoetst zijn betreffen: 

maatschappelijke relevantie, spreiding, de samenwerkingskant en het regionale belang.  

 

Op 11 december 2012 is besloten dat er een regionaal onderzoek over het regionaal 

investeringsfonds wordt uitgevoerd. Deelnemende gemeenten zijn Hillegom, Lisse, 

Noorderhout (HLN), Leiden, Leiderdorp, Teylingen, Wassenaar, Voorschoten, 

Oegstgeest (WVN) en Noordwijk. Irene Gerrits, lid van de rekenkamer Leiderdorp 

participeert in de begeleidingsgroep. 

 

 

Kennisopbouw 

Op 20 april 2012 is Bart Dekker aanwezig geweest bij het jaarcongres van de NVRR. 

 

Handboek Rekenkamer 

In 2012 is een handboek opgesteld voor de werkzaamheden van de rekenkamer. 

Enerzijds is hiermee beoogd intern een goede overdracht van de secretarisfunctie van 

Irene Gerrits aan Joherlia van Veldhuizen te ondersteunen, anderzijds betreft het voor 

alle leden van de rekenkamer een naslagwerk over de afspraken en procedures waar mee 

gewerkt wordt. Na afronding van het handboek wordt het beschikbaar gesteld voor het 

besloten deel van het Raadsinformatiesysteem.  

 



 

 

 

Overleg met de fractievoorzitters 

In 2012 heeft er twee keer overleg plaatsgevonden tussen de fractievoorzitters van de 

raad en de leden van de rekenkamer in het bijzijn van de griffier. Enerzijds heeft dit 

overleg tot doel om de raad optimaal in de gelegenheid te stellen input te leveren op te 

onderzoeken onderwerpen door de rekenkamer en de stand van zaken van onderzoeken te 

vernemen. Anderzijds vervult het overleg ook een belangrijke rol voor de rekenkamer - 

die toch wat op afstand van de gemeentelijke organisatie en politiek staat - bij het op de 

hoogte blijven bij de ontwikkelingen die spelen en relevant zijn voor het functioneren 

van de rekenkamer in de gemeente.  

 

Op 16 april werden de fractievoorzitters op de hoogte gebracht van de voortgang van het 

onderzoek naar planmatig wegenonderhoud, over mogelijke samenwerking met de 

gemeente Kaag en Braasem bij het legesonderzoek en werd er gesproken over de 

Rekenkamer Nieuwe Stijl. Dit laatste na aanleiding van de rijksbrede evaluatie van 

Rekenkamerfunctie. Dit onderzoek pleit namelijk voor meer betrokkenheid van 

raadsleden bij onderzoeken van de Rekenkamer. De bespreking heeft er toe geleid dat de 

rekenkamer haar werkwijze heeft geanalyseerd. Het opstellen van het handboek is hier 

een uitwerking van. Op 11 september heeft de rekenkamer haar analyse van de nieuwe 

werkwijze in een brief uiteengezet en aan de raadsleden gezonden.  

 

In het overleg op 30 oktober is gesproken over de mogelijke regionale onderzoeken, de 

groslijst van onderzoeken van de Rekenkamer en de sollicitatieprocedure van nieuw 

aangetrokken leden geëvalueerd. De brief van 11 september over de Leiderdorpse 

Rekenkamer Nieuwe Stijl is uitgebreid aan de orde gekomen en geconstateerd is dat op 

deze manier verder gewerkt zal worden.  

 

 

Overleg met de gemeentesecretaris en burgemeester 

Naast het overleg met de fractievoorzitters voert de rekenkamer periodiek overleg met de 

gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is als leidinggevende verantwoordelijk voor 

de ambtelijke organisatie. Met de gemeentesecretaris is onder meer gesproken over 

adequate informatieverstrekking van medewerkers van de gemeente aan de rekenkamer 

in het kader van lopende onderzoeken. Tevens dienen de overleggen om ervoor te zorgen 

dat de onderzoeken van de rekenkamer een passende plaats in het logistieke proces van 

de gemeente krijgen. Hiermee wordt voorkomen dat onderzoeken een onevenredig appèl 

doen op ambtenaren waardoor het reguliere werk in de knel zou kunnen komen.  

 

In februari heeft een kennismakingsgesprek met de nieuwe burgemeester 

plaatsgevonden. 

 

 

Contacten met de griffie  

Als gevolg van regelmatig telefonisch contact en contact via e-mail met Tineke Zantingh, 

Esther Abma en Lilian van der Meer lopen de zaken voor zowel de griffie als de 

rekenkamer in het algemeen naar wens.  

Onlangs zijn de afspraken ten aanzien van de communicatie verder aangescherpt 



 

 

Overzicht Financiën 

Budget en realisatie 2012 

De Raad heeft voor het begrotingsjaar 2012, evenals in 2011 en 2010, een budget van € 

38.062 gereserveerd voor de rekenkamer. Dit budget is in 2012 met name besteed aan 

een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het wegenonderhoud in 

Leiderdorp, een onderzoek naar de bestand ontwikkeling van de WWB in Leiden en 

Leiderdorp en een leges onderzoek samen met de gemeente Kaag en Braassem.  

Op verzoek van de raad is in 2012 een extra onderzoek uitgevoerd naar de bestand 

ontwikkeling van de WWB voor € 12.540. Vooraf was duidelijk dat dit zou leiden tot een 

budget overschrijding. In 2012 heeft de Rekenkamer haar budget met € 5.138 

overschreden. Conform de nota Reserves en Voorzieningen wordt het tekort onttrokken 

aan de reserve Rekenkamer. De uitgaven van de rekenkamer in 2012 bedroegen in totaal: 

€  43.200. 

De uitgaven bestaan uit de volgende posten:  

Veldonderzoek door derden:       €    23.404 

waarvan: 

€  13.360 t.b.v. het onderzoek Wegenonderhoud  

€   12.540 t.b.v. Bestandsontwikkeling WWB 

€     2.496 -/- creditnota m.b.t. het onderzoek Subsidiebeleid uit 2011 

Presentiegelden        €    15.028 

Advertentie kosten werving nieuwe rekenkamer leden   €      3.704 

Overige uitgaven         €      1.064  

€    43.200 

Onttrekking aan de Reserve Rekenkamer 

Het verschil tussen de begroting en de werkelijke uitgaven wordt toegevoegd of 

onttrokken aan de reserve Rekenkamer. Over 2012 wordt  € 5.138 onttrokken. 

 

De reserve Rekenkamer is in 2003 gevormd met het oog op de per jaar schommelende 

uitgaven van de rekenkamer en de ambitie om naast één jaarlijks periodiek onderzoek 

ook een wat groter onderzoek te kunnen doen. Met de vorming van deze reserve is de 

uitvoering van het door de rekenkamer gewenste onderzoeksprogramma gewaarborgd. 

Het maximumbedrag dat conform het besluit van de gemeenteraad op de balans ten bate 

van het rekenkamer werk gereserveerd mag worden is € 50.000. Ultimo 2012 is de stand 

van de reserve € 44.862. 

 

Verwachtingen voor boekjaar 2013 

De rekenkamer spreekt voor 2013 de verwachting uit dat 2 onderzoeken worden 

afgerond en opgeleverd, het nog te starten onderzoek Navolging van besluiten, 

toezeggingen en moties en een regionaal RIF onderzoek. De Rekenkamer verwacht ook 

in 2013 het budget te overschrijden voor een bedrag van ongeveer € 7.200. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de kosten van het onderzoeksbureau voor het leges onderzoek uit 

2012 in 2013 worden verantwoord.  De gevolgen van het extra onderzoek voor het 

budget van 2012 zijn hierdoor geflatteerd. De verwachting is dat de budget 

overschrijdingen in 2012 en 2013 tezamen gelijk zullen zijn aan de kosten van het extra 

onderzoek (€ 12.540). 

 

 

 



 

 

Bijlage 1. Groslijst onderwerpen 

 

De criteria voor onderwerpen op de groslijst zijn politieke actualiteit, een substantiële 

financiële omvang en twijfel omtrent de uitvoering.  

 

- Wet dwangsom 

- (Toekomstige) exploitatielasten Sociaal Cultureel Werk 

- Shared service centre 

- WABO 

- Frontoffice / invulling burgercontacten 

- Implementatie WMO  

- Sportbeleid 

- Kostendekkendheid sportaccommodaties 

- Kostendekkendheid leges/tarieven 

- Registratie vastgoed  

- Subsidieverantwoording 

- Werking Jongerenloket 

- 213a-onderzoeken 

- Evaluatie productsubsidies 

- Nieuw onroerend goed 

- Burgerparticipatie 

- Contractbeheer 

- Opvolging toezeggingen en besluiten 

- Oplevering nieuwe gemeentehuis (relatie met omgeving en/of businessplan) 

- Leiderdorpse houding t.o.v. regionalisering 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 2. Afgeronde onderzoeken 

 

De rekenkamer Leiderdorp heeft sinds haar oprichting de volgende onderzoeksrapporten 

aan de gemeenteraad gepresenteerd:  

 

* De Wet Voorzieningen Gehandicapten (2001)  

* Inhuur van Derden (2002)  

* PPS- De Leyhof (2003)  

* Gebruiksvergunningen (2003)  

* Subsidiebeleid (2004)  

* Seniorenbeleid (2005)  

* Evaluatie onderzoeken rekenkamer 2000-2004 (2006) 

* Quick scan begroting 2007 (2007) 

* In het kader van verder kijken: onderzoek naar regionale samenwerkingsrelaties (2008) 

* Risicomanagement W4 (2009) 

* Rapport inzake onderzoek specifieke besteding bouw nieuwe gemeentehuis (2009) 

* Jeugd- en Jongerenbeleid (2010) 

* Checklist Grote Projecten (2010) 

* Mysteryonderzoek naar het algemene e-mailadres van de gemeente (2010) 

* Subsidieverwerving gemeente Leiderdorp (2011) 

* Onderzoek uitvoering leerplichtwet door RBL (2011, i.s.m. regionale rekenkamers) 

* Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het wegenonderhoud in            

   Leiderdorp (2012) 

* Bestandsontwikkeling WWB Leiden en Leiderdorp (2012) 

 

 

 

De recente rapporten zijn beschikbaar via de pagina van de rekenkamer op de website 

van de gemeente.  



 

 

Bijlage 3. Samenstelling rekenkamer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter: Carsten Hof (1969) is bestuurskundige (Leiden) en werkzaam bij de 

gemeente Den Haag als projectmanager realisatie Spuiforum (nieuw theater en  

conservatorium aan het Spui). Daarvoor heeft hij als afdelings- en projectmanager 

gewerkt bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. In 1993 is hij begonnen als stagiair 

bij de gemeente Leiderdorp (kerntakendiscussie). 

 

Lid van de rekenkamer vanaf december 2007. 

 

 

Lid: Irene Gerrits (1975) is politicoloog (Leiden) en werkzaam bij de provincie 

Zuid-Holland als ambtelijk secretaris. Daar is zij belast met de bestuurlijke 

overleggen voor natuur- en recreatieschappen: gemeenschappelijke regelingen van 

gemeenten met de provincie. Hiervoor was zij beleidsadviseur in de gemeente 
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