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De Rekenkamercommissie Gooise Meren is een onafhankelijk orgaan dat op 1 juni 2016 door de 
gemeenteraad van Gooise Meren is ingesteld. 
Door middel van gerichte onderzoeken levert de Rekenkamercommissie een bijdrage aan het 
bevorderen van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid van de 
gemeente.
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Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)
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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over de jaren 2019 en 2020 van de Rekenkamercommissie van de 
gemeente Gooise Meren. We leven in bijzondere tijden. De corona-pandemie treft alle sectoren 
van de samenleving en de gemeentelijke overheid wordt daarbij niet ‘overgeslagen’. Het valt nu al 
met enige mate van zekerheid te voorspellen dat in de komende jaren – in retrospectief – 
onderzoeken zullen plaatsvinden over de vraag hoe gemeentelijke overheden met deze 
pandemische crises zijn omgegaan.
Voor dit moment kan worden vastgesteld dat het werk van de Rekenkamercommissie weliswaar 
enigszins is bemoeilijkt door de maatregelen die ter beteugeling van de pandemie zijn genomen, 
maar dat we niettemin in staat zijn geweest om een aantal onderzoeken te verrichten. Toch hoop 
ik ook in dit verband op betere tijden, aangezien met name de interactie met de raad en het 
college beter tot zijn recht komt in het ‘vis-a-vis’ contact. Hoe goed de technische hulpmiddelen 
bij het vergaderen op afstand ook mogen functioneren, er gaat op deze manier toch veel verloren. 
Ook voor de vergaderingen van de Rekenkamercommissie zelf is dat het geval. Minder dan 
voorheen waren wij instaat om in onze vergaderingen aandacht te besteden aan de 
doorontwikkeling van onszelf, iets dat heel nadrukkelijk tot onze doelstellingen moet worden 
gerekend. Niettemin ben ik niet ontevreden over de in 2019 en 2020 verrichte werkzaamheden. 
Zoals gezegd: we hopen op betere tijden!

Anton Barske, voorzitter



1. Inleiding

Rekenkamers hebben al lang een belangrijke functie in het bestuurlijk landschap van Nederland.
De eerste Rekenkamer werd opgericht door Philips de Stoute in 1386, om grip te krijgen op de 
belastingen van het hertogdom Bourgondië. Overigens bestond de functie van de Rekenkamer al 
wel langer. In 1329 werd een ‘meester van de Rekeningen’ benoemd om de financiën van de 
Vlaamse steden te controleren. Dit was een strafmaatregel na het neerslaan van de Vlaamse 
opstand.
Wij zien de functie van de Rekenkamercommissie niet als een strafinstrument. Integendeel, het 
doel van de Rekenkamercommissie is juist om de gemeenteraad bij te staan en om het inzicht van 
het functioneren van de gemeente voor de raadsleden te verdiepen. Formeel heeft de 
Rekenkamercommissie het doel om de doelmatigheid, de rechtmatigheid en de doeltreffendheid 
van het gemeentelijk beleid te onderzoeken.
De Rekenkamercommissie kan in volledige onafhankelijkheid zijn werk doen. De leden van de 
commissie worden benoemd door de gemeenteraad, maar de onafhankelijkheid bij het 
functioneren is bij wet vastgelegd. 

In de regel worden de werkzaamheden jaarlijks verantwoord in een jaarverslag. Maar het zal 
niemand ontgaan zijn dat het land vanaf het voorjaar van 2020 in de ban kwam van corona. Het 
land werd afgesloten toen wij bezig waren met het jaarverslag van 2019. Dat is er toen door de 
omstandigheden verder niet meer van gekomen. Daarom nu een verslag over de jaren 2019 en 
2020.

2. Onderzoeken
Alle onderzoeken zijn te bekijken op: https://bestuur.gooisemeren.nl/gemeenteraad/rekenkamercommissie/

2a. Sturing Grote Projecten (2019)
Zoals elke gemeente werkt de gemeente Gooise Meren projectmatig. Soms gaat het hierbij om 
grote projecten, waarbij grote belangen op het spel staan en waarbij financiële risico’s gepaard 
gaan met een grote doorlooptijd. Diverse fracties van de gemeenteraad van Gooise Meren 
hebben in het verleden al vragen gesteld aan de Rekenkamercommissie om onderzoek te doen 
naar grote projecten. Met name bij de discussies in de gemeenteraad over de aankoop van grond 
bij Craïlo werd de Rekenkamercommissie gevraagd hoe het staat met de sturing en beheersing 
van grote projecten door de raad.

Onderzoeksvraag
De Rekenkamercommissie heeft onderzocht op welke wijze de raad en het college grote 
projecten initiëren, sturen en beheersen. En hoe wordt toezicht gehouden en verantwoording 
afgelegd? In hoeverre verlopen deze processen effectief en efficiënt?

Resultaat
In het algemeen is de Rekenkamercommissie positief over de manier waarop het college de raad 
probeert te informeren en in stelling te brengen bij grote projecten.

https://bestuur.gooisemeren.nl/gemeenteraad/rekenkamercommissie/


De opzet van de sturing is in grote lijnen toereikend, maar blijft achter bij de kaders die gesteld 
zijn voor projectmatig werken. Wel is er sprake van een constructief en effectief samenspel tussen 
college en raad en is de informatievoorziening naar de raad door het college verbeterd. Toch 
ervaart de raad tijdsdruk en ‘trechtervorming’: gedurende het project is het moeilijk bij te sturen.
Het college herkent zich in de analyse van de Rekenkamercommissie en heeft stappen gezet om 
zaken te verbeteren.

Raadsvergadering
Tijdens de behandeling van het onderzoek door de gemeenteraad werden de aanbevelingen van  
het onderzoek aangenomen. In een amendement werd er door de raad op gewezen dat n.a.v. een 
eerder onderzoek van de Rekenkamercommissie van Bussum een ‘meetlat’ was ontwikkeld om de 
besluitvorming te verbeteren om de risico’s bij het aangaan van grote projecten beter 
beheersbaar te maken. De raad wil dat deze meetlat in de toekomst duidelijk wordt ingezet bij het 
afspraken rond grote projecten.

2b. Quickscan Jeugdzorg gemeente Gooise Meren
De Jeugdzorg in Gooise Meren staat er goed voor. De financiën zijn redelijk op orde en er doen 
zich geen ernstige problemen voor. Om dit in de toekomst zo te houden, moet de gemeenteraad 
vanaf nu niet alleen financieel maar ook inhoudelijk sturing geven aan de Jeugdzorg. 
Die aanbeveling doet de Rekenkamercommissie op basis van onderzoek dat zij op verzoek van de 
gemeenteraad heeft uitgevoerd. Veel fracties maken zich zorgen over de Jeugdzorg, vooral door 
berichten in de media over onbeheersbare kosten in andere gemeenten.

Onderzoeksvraag
Bij inhoudelijke sturing gaat het om vragen als: Wat willen we bereiken, wat behoeft meer 
aandacht en wat minder? Dat is geen makkelijke discussie, beseft de commissie, maar wel een 
noodzakelijke. 
De gemeente Gooise Meren werkt bij de uitvoering van de Jeugdzorg samen met andere 
gemeenten in de regio. De discussie over doel en inhoud moet dan ook in nauwe samenwerking 
met de andere gemeenten plaatsvinden, zo beveelt de commissie aan.
Om goed te kunnen sturen, hebben de gemeenteraden wel meer informatie nodig. Bijvoorbeeld 
over hoe de resultaten van de Jeugdzorg het best kunnen worden gemeten. 

Resultaat
Het onderzoek ‘Quickscan Jeugdzorg Gooise Meren’ is in opdracht van de Rekenkamercommissie 
Gooise Meren uitgevoerd door het bureau Hiemstra & De Vries. De onderzoekers hebben een 
sterkte-zwakte analyse gemaakt van de Jeugdzorg. Een sterk punt is de gezonde financiële 
situatie. En die biedt de kans om op een verantwoorde manier verder te gaan met de 
transformatie van de Jeugdzorg. 

Raadsvergadering
Op maandag 24 februari 2020 presenteerde de Rekenkamercommissie het onderzoek op een 
bijeenkomst met gemeenteraadsleden.
De raadsbehandeling van het rapport zou aan de orde komen tijdens Het Gesprek van 18 maart 
2020. Maar op dat moment sloeg corona toe en werd de eerste lockdown van kracht, waardoor 
deze bijeenkomst niet door kon gaan.



Op 22 april 2020 werd het onderzoek van de Rekenkamercommissie behandeld in de 
gemeenteraad en werden de aanbevelingen aangenomen.

2c. Externe inhuur in de gemeente Gooise Meren (2020)
De gemeente Gooise Meren doet geen buitenissige uitgaven aan externe inhuur. De uitgaven 
stijgen de laatste jaren, maar zijn vergelijkbaar met gemeenten van dezelfde omvang. Ook  blijft 
Gooise Meren binnen de vastgestelde budgetten. Dat blijkt uit een onderzoek van de 
Rekenkamercommissie dat de uitgaven aan ingehuurd personeel vergelijkt met andere 
gemeenten.

Onderzoeksvraag
De Rekenkamercommissie heeft het onderzoek laten uitvoeren omdat een aantal 
gemeenteraadsfracties meer inzicht wilde hebben in de omvang van de externe inhuur van de 
gemeente. Het gaat om de inhuur van personeel dat niet direct in dienst is bij de gemeente, maar 
veelal  tijdelijk of op projectbasis wordt ingehuurd. 
De externe inhuur neemt jaarlijks toe en er zijn miljoenen euro’s bij betrokken. In de gemeente 
Gooise Meren lopen deze bedragen op van € 3,5 miljoen in 2016 tot € 5,1 miljoen in 2018. Dat 
betekent respectievelijk 14% en 18% van de totale salariskosten.

Resultaat
De Rekenkamercommissie adviseert de raadsleden om helder aan te geven welke informatie zij 
nodig hebben om goede beslissingen te kunnen maken over de externe inhuur van personeel door 
de gemeente. Op dit moment is er - behalve een vaste gedragslijn voor externe inhuur - geen 
inhoudelijk beleidskader en ook nog geen gestructureerde verantwoording van de kosten. 
De raad geeft hiermee veel beleidsvrijheid aan het college van burgemeester en wethouders. 
Lopende  het rekenkameronderzoek heeft het college besloten om de informatievoorziening aan 
de raad over externe inhuur te verbeteren. 

Raadsvergadering
Tijdens de behandeling van het rapport in de gemeenteraadsvergadering van 9 december 2020 
werd een motie aangenomen. Hierin werd het college gemaand om prioriteit te geven aan een 
strategische personeelsplanning, een intern kader op te stellen voor externe inhuur die verder 
gaat dat puur financiële kaders en om met de raad in gesprek te gaan om de varianten voor 
externe inhuur toe te lichten.

2d. Lopend onderzoek

De Rekenkamercommissie heeft in februari 2020 een bijeenkomst belegd met raadsleden. Ook 
werd de Rekenkamercommissie tussentijds door raadsleden benaderd over mogelijke 
onderzoeken.
Op basis van deze gesprekken en op grond van de groslijst van de Rekenkamercommissie werd 
besloten een onderzoek te gaan doen naar Burgerparticipatie, waarbij vooral gekeken zou worden 
hoe de bewonersorganisaties van de diverse kernen en wijken functioneren.



Dit onderzoek is van start gegaan in het najaar van 2020 en zal in het voorjaar van 2021 worden 
afgerond.

3. Onderwerpkeuze

De Rekenkamercommissie heeft vijf domeinen benoemd van het gemeentelijke beleid die voor 
onderzoek in aanmerking komen: Sociaal Domein, Fysiek Domein, Bedrijfsvoering, 
sport/welzijn/onderwijs/cultuur en economisch beleid.
De Rekenkamercommissie hanteert als uitgangspunt dat toekomstige onderzoeken zoveel 
mogelijk gespreid worden over de verschillende domeinen. In principe wil de 
Rekenkamercommissie geen incident-gestuurde onderzoeken. Ook wordt er rekening mee 
gehouden hoeveel impact het onderzoekt heeft, bijvoorbeeld door te kijken naar de hoeveelheid 
inwoners die bij een onderwerp betrokken is. Een extra pluspunt is als de raad bij een onderwerp 
leergierig is om er iets mee te doen.

De Rekenkamercommissie komt na elk onderzoek met een aantal aanbevelingen voor de 
gemeenteraad hoe het beleid van de gemeente te versterken en te verbeteren.
Het voornemen is om als een onderzoek is afgerond na een bepaalde periode te onderzoeken of 
het onderzoek effect heeft gehad: of de gemeente iets met de aanbevelingen gedaan heeft.

Uitgaande van de vijf genoemde gemeentelijke domeinen heeft de Rekenkamercommissie een 
groslijst samengesteld van onderwerpen die eventueel in aanmerking komen voor toekomstig 
onderzoek.
Om tot onderwerpen voor de groslijst te komen heeft de rekenkamer gesprekken gevoerd met de 
ambtelijke organisatie en met de verschillende fracties die in de raad vertegenwoordigd zijn. 

Ook in de toekomst zal de Rekenkamercommissie met een zekere regelmaat afspraken maken 
met de fracties van de gemeenteraad om te brainstormen over het functioneren van de 
Rekenkamercommissie en over eventuele ideeën voor toekomstige onderzoeken. Op de website 
van de Rekenkamercommissie wordt benadrukt dat bewoners van de gemeente altijd met ideeën 
kunnen komen voor eventuele onderzoeken. 
Uiteindelijk bepaalt de Rekenkamercommissie zelf welke onderwerpen zij uitvoert.

4. Rekenkamers en Rekenkamercommissies in de regio

In de regio Gooi en Vechtstreek worden veel gemeentelijke taken en projecten gedaan in 
samenwerking met andere gemeenten in het Gooi.
De Rekenkamercommissie Gooise Meren streeft ernaar een goede communicatie te onderhouden 
met andere Rekenkamers en Rekenkamercommissies in de regio. Bij onderwerpen die zich 
daartoe lenen kan gekeken worden of die in samenwerking met andere rekenkamer(commissies) 
gedaan kan worden.
In 2017 is de Regiokring van Rekenkamers en Rekenkamercommissies voor het eerst bij elkaar 
gekomen in Hilversum. Op 11 oktober 2018 is de Regiokring opnieuw bij elkaar gekomen, waarbij 
de Rekenkamercommissie van Gooise Meren als gastheer optrad.
Op 4 april 2019 is de Regiokring bij elkaar gekomen in Huizen.



Tijdens deze bijeenkomst is vooral gekeken naar de diverse onderzoeken die de diverse regionale 
Rekenkamer(commissies) gehouden hebben en houden. En er is gebrainstormd over eventueel 
gemeenschappelijke onderzoeken.

Sinds 1 januari 2020 bestaat de Rekenkamer van Weesp niet langer, omdat deze gemeente is 
opgeheven en gevoegd bij de gemeente Amsterdam.
In 2020 is wegens corona de Regiokring niet bij elkaar gekomen.

5. Communicatie

De Rekenkamercommissie Gooise meren heeft een eigen pagina op de bestuurlijke website van 
de gemeente Gooise Meren: https://bestuur.gooisemeren.nl/bestuur/Rekenkamercommissie.html

Verder wil de Rekenkamercommissie jaarlijks een gesprek hebben met de diverse fracties, waarbij 
de Rekenkamercommissie op alle vragen in wil gaan, maar vooral ook de raadsleden vraagt naar 
ideeën voor eventuele onderzoeken. De Rekenkamercommissie staat met nadruk ook open voor 
suggesties voor onderzoek van inwoners van de gemeente.
Daarnaast zal de Rekenkamercommissie jaarlijks met vertegenwoordigers van de raad een 
gesprek willen hebben over het functioneren van de Rekenkamercommissie.
De plaatselijke pers wordt op de hoogte gehouden van de resultaten en aanbevelingen van de 
onderzoeken middels persberichten.

6. Financieel overzicht 

Omschrijving Begroot 2019 Werkelijk 2019
Uitbesteed werk 56.300,00 30.586,00
Representatiekosten 5.200,00 211,92
Loon- en reiskosten 21.000,00 20.595,24
Totaal 82.500,00 51.393,16

Omschrijving Begroot 2020 Werkelijk 2020
Uitbesteed werk 57.700,00 23.434,00
Representatiekosten 5.300,00 55,33
Loon- en reiskosten 21.500,00 20.820,38
Totaal 85.900,00 44.309,71

https://bestuur.gooisemeren.nl/bestuur/rekenkamercommissie.html


7. Functie en kader van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad bij haar 
controlerende taak. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid 
van het gemeentelijk beleid. Oftewel: heeft het beleid het gewenste effect gehad? Heeft de 
gemeente het beschikbare geld goed besteed? En heeft de gemeente zich aan de regels, besluiten 
en wetten gehouden? 

Het kader waarbinnen de Rekenkamercommissie haar werk doet staat beschreven in de 
gemeentewet. In een verordening heeft de Gemeenteraad de taak en functies nader uitgewerkt. 
In de verordening staan bepalingen over de taken, samenstelling en werkwijze van de commissie. 

Centraal hierbij staat dat de Rekenkamercommissie een zelfstandig orgaan is. De 
Rekenkamercommissie Gooise Meren maakt haar eigen afwegingen. Zij is niet van de raad, maar 
werkt wel nadrukkelijk voor de raad. Dat zit in haar genen, zij gaat uit van haar professionaliteit en 
werkt vanuit het perspectief van de inwoners van Gooise Meren.
Haar missie ligt daarmee dicht tegen het werk van de gemeenteraad aan. Zij positioneert zich dan 
ook graag nadrukkelijk als een adviseur van de raad en wil met haar onderzoeken en adviezen de 
raad helpen in zijn kaderstellende en controlerende rol.

Soms onderzoekt de commissie zaken die in het verleden hebben gespeeld om aan te kunnen 
reiken wat de leerpunten zijn. Zij sluit daarnaast heel graag aan op de politieke actualiteit, op de 
agenda van de raad, om zaken te onderzoeken waarover de raad nog een besluit moet nemen. 
Niet om te adviseren wat de raad moet besluiten – daar gaat zij niet over – maar om de raad te 
helpen om een goed doordacht besluit te kunnen nemen.



8. Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat (van links naar rechts):
Mark van Dongen (ambtelijk secretaris)
Wilfred Goedmakers
Anton Barske (voorzitter) 
Wouter Zijlman 
Marije van Dodeweerd 

De leden van de Rekenkamercommissie worden voor vier jaar benoemd. Elke twee jaar worden 
twee van de leden van de commissie vervangen, of wordt hun aanstelling verlengd. De 
aanstellingsperiode van de leden kan maar één keer verlengd worden.
In mei heeft de gemeenteraad besloten om de aanstelling van de voorzitter Anton Barske en het 
lid Marije van Dodeweerd met vier jaar te verlengen.


