JAARVERSLAG TOETSINGSKAMER HOLLANDS KROON 2015
De Verordening Rekenkamercommissie Hollands Kroon geeft in artikel 5.10 aan dat de toetsingskamer jaarlijks
aan de raad in een verslag verantwoording aflegt over haar werkzaamheden. Hieronder vindt het dit verslag
over de werkzaamheden van de Toetsingskamer in 2015.
Samenstelling toetsingskamer
De toetsingskamer bestaat uit de heren R.T.B. Visser (voorzitter), F.T.S. van der Laan (plv. voorzitter),
G. Pankras, J.P. de Groot, H. van Gameren, W.Groot. Op 23 april 2015 benoemde de raad aanvullend de heer
P.W.J. Klaver tot lid van de toetsingskamer.
Vergaderingen
De toetsingskamer heeft in 2015 8 keer vergaderd.
Uitgevoerde onderzoeken
In januari zijn de resultaten van de onderzoeken belbus en leerlingenvervoer besproken. In zijn vergadering van
23 april 2015 besluit de raad voor beide rapporten de aanbevelingen over te nemen en het college opdracht te
geven de aanbevelingen uit te voeren.
In juni zijn de resultaten van het onderzoek toerisme- en recreatiebeleid besproken. De toetsingskamer stelt
vast dat toerisme- en recreatiebeleid meer kansen biedt dan nu worden benut. De toetsingskamer nodigt de
raad uit om het college te vragen om een integrale beleidsvisie recreatie en toerisme op te stellen. Het is van
belang om hier ook diverse uitvoeringsaspecten aan toevoegen. In zijn vergadering van 24 september 2015
besluit de raad de aanbevelingen uit het rapport Toerisme- en recreatiebeleid Hollands Kroon over te nemen
en het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de aanbevelingen onder beslispunt 1 uit te
voeren, en hiervoor in de Programmabegroting een budget op te nemen.
Waarover is verder gesproken?
Eind 2014 hebben de toetsingskamer en concerncontroller een lijst met mogelijke onderzoeksonderwerpen
opgesteld. Deze lijst is voorgelegd aan de raad met het verzoek om aanvullingen. Vanuit de raad is geen reactie
gekomen.
In januari besloot de toetsingskamer onderzoek te laten doen naar het subsidiebeleid en het toerisme- en
recreatiebeleid van Hollands Kroon.
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In februari besloot de toetsingskamer het onderzoek naar het toerisme- en recreatiebeleid vanuit de
toetsingskamer te laten begeleiden door de heer Van der Laan.
In maart besloot de toetsingskamer te voldoen aan het verzoek van de Rekenkamer Den Helder om een
oriënterend gesprek aan te gaan over mogelijke samenwerking bij regionale onderzoeksonderwerpen.
In september besloot de toetsingskamer in 2016 een evaluatie onderzoek te plannen naar het functioneren van
de toetsingskamer. Eind 2015 komt er hiervoor een plan van aanpak.
In oktober stelt de toetsingskamer in overleg met de concerncontroller een lijst met mogelijke
onderzoeksonderwerpen op voor 2016. Tijdens deze vergadering wordt tevens de opzet voor het
subsidieonderzoek vastgesteld. Het subsidieonderzoek wordt in de eerste helft van 2016 afgerond.
In november wordt teruggeblikt op de bijeenkomst tussen de Toetsingskamer Hollands Kroon en
Rekenkamercommissies Schagen, De Waddeneilanden en Den Helder die gehouden is op 26 oktober 2015.
Namens de toetsingskamer Hollands Kroon waren de heren Van der Laan, Groot en Van Gameren aanwezig.
Afgesproken is dat de aanwezige gemeenten een gezamenlijk onderzoek gaan doen naar de risico’s van
verbonden partijen inclusief instellingen waarmee de gemeenten een subsidieregeling hebben.
In december wordt het plan van aanpak evaluatie toetsingskamer vastgesteld. Een extern bureau zal het
onderzoek uitvoeren in 2016. Tevens wordt besloten in 2016 onderzoeken te doen naar het beleidsplan
bruggen en De Kop Werkt. Als reserveproject wordt het Scholenbouwprogramma 2013-2015 opgenomen.
De suggestie van LADA om het onderwerp communicatie van de gemeente naar de burger in algemene zin en
het functioneren van de website in het bijzonder, wordt nog niet opgenomen. De timing hiervoor is nog niet
goed, omdat net begonnen is met de nieuwe manier van werken. De website wordt in 2016 vernieuwd. Het
onderwerp blijft wel op de lijst met mogelijke onderzoeksonderwerpen staan.
1 juni 2016
Joke van der Plas
Secretaris Toetsingskamer

Pagina 2 van 2

Jaarverslag Toetsingskamer 2015

