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 Griffie Pia Teeuwen Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4796  

B&W-besluit    

Uitwisseling    

Raad    24-04-2014 

Agendanummer   8 

 

Onderwerp:  

Rapport rekenkamercommissie Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland 

 

 

Wij stellen voor te besluiten:  

1. De aanbevelingen over te nemen; 

2. Het college van burgemeesters en wethouders opdracht te geven zorg te 

dragen voor de uitvoering van de aanbevelingen en 

3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om jaarlijks in de 

jaarrekening, te starten vanaf de jaarrekening 2014, de raad te informeren 

over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen. 

 

Bestaand kader:  

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft conform artikel 9 

van de Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout  tot 

taak de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het 

gemeentebestuur gevoerde bestuur te toetsen. 

 

 

Inleiding: 

In januari 2013 is de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 

samen met de rekenkamer(commissie)s van Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, 

Teylingen, Voorschoten en Oegstgeest een onderzoek gestart naar het Regionaal 

Investeringsfonds Holland Rijnland (RIF).  

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: “In hoeverre geeft het 

samenwerkingsverband Holland Rijnland doelmatig en doeltreffend uitvoering aan de 

taken rond het Regionaal Investeringsfonds, hoe zien de bestedingen van het 

Regionaal Investeringsfonds er uit en wat zijn de mogelijkheden voor gemeenteraden 

voor sturing en controle?” 

 

De rapportage van het onderzoek bestaat uit een bevindingenrapport en een 

bestuurlijk deel. 

  

Aanbevelingen 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een aantal aanbevelingen 

geformuleerd. 
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Naar aanleiding van de bestuurlijke reactie van het Dagelijks Bestuur van Holland 

Rijnland hebben de rekenkamer(commissie)s in hun nawoord de aanbevelingen over 

de precisering van de doelstelling van de projecten en over de projectoverschrijding 

die niet het gevolg zijn van scopewijzigingen genuanceerd. Dit betreft de 

aanbevelingen 1 en 5.1 

  

De rekenkamercommissie stelt voor om de volgende aanbevelingen, die zijn 

opgenomen in  het bestuurlijk deel van het rapport over te nemen: 

 

2. De beïnvloeding van projecten 

Geconstateerd kan worden dat de doelstellingen van het RIF nauwelijks specifiek en 

meetbaar zijn geformuleerd. Een consequentie daarvan is dat er geen afrekenbare 

prestatie-indicatoren zijn geformuleerd die uit (specifieke en meetbare) 

doelstellingen zouden voortvloeien. Het feit dat deze doelstellingen betrekkelijk 

algemeen zijn geformuleerd maakt het lastig om risico’s scherp te krijgen, belemmert 

een adequate sturing en ontneemt betrokken gemeenteraden veel mogelijkheden tot 

controle. 

 

Aanbeveling: 

Het Algemeen Bestuur bereidt een discussie voor ten aanzien van de precisering van 

doelstellingen van de vijf RIF-projecten, voor zover dit nog niet afdoende heeft 

plaatsgevonden. Gemeenteraden dienen in de voorbereiding door de respectievelijke 

AB-leden betrokken en geconsulteerd te worden. Aansluitend vindt in het Algemeen 

Bestuur een discussie over concretisering van de doelstellingen van de vijf projecten 

en van het RIF als instrument plaats. Het resultaat van de discussie is het formuleren 

van meetbare prestatie-indicatoren.  

 

3. De controle op de projecten/informatievoorziening 

De volgende set van aanbevelingen heeft betrekking op het versterken van de 

informatievoorziening over het RIF, zowel in algemene zin als in het bijzonder wat de 

mogelijkheden om aan risicobeheersing te doen betreft. Implementatie van 

onderstaande aanbevelingen versterkt de controlerende mogelijkheden van de 

betrokken gemeenteraden.  

 

Aanbeveling:  

-  De vindbaarheid, overzichtelijkheid en actualiteit van de algemene informatie 

 over het RIF op de website van Holland Rijnland. 

-  Verstrekken van periodiek inzicht in de realisatie van doelstellingen van het RIF, 

 de daaronder vallende projecten en de daarop gebaseerde plannen. 

                                            

1 Op p. 14 van het bestuurlijk deel wordt gesproken van aanbevelingen 2 en 5. Dit moet 

zijn aanbeveling 1 en 5. 
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-  Het vergelijken van realisatiegegevens met de oorspronkelijke en (eventueel) 

 gewijzigde doelstellingen en plannen. 

-  Het vastleggen op welke wijze de uitkomsten van monitoring besproken worden 

 en hoe besluitvorming naar aanleiding daarvan verloopt. 

 

4. Risicomanagement 

Beargumenteerd kan worden dat het risicomanagement op de RIF-projecten formeel 

geen verantwoordelijkheid van Holland Rijnland is, omdat de 

uitvoeringsverantwoordelijkheid bij een medeoverheid of ontwikkelingsmaatschappij 

ligt. Dat betekent niet dat daarmee het risicomanagement niet nodig is. Juist vanwege 

de getrapte beïnvloeding en de beperkte sturingsmogelijkheden in combinatie met de 

grote uitgaven, is risicomanagement noodzakelijk. Juist ook om de regionale 

samenwerking te objectiveren en te verantwoorden.    

 

Aanbeveling:  

Het Dagelijks Bestuur: 

-  voert geregeld een integrale risicoanalyse uit, waarbij onder meer inkomsten 

 worden afgezet tegen lopende en toekomstige verplichtingen. 

-  zorgt voor een deugdelijke verslaglegging van de risicoanalyse. 

-  bespreekt de uitkomsten van de risicoanalyse in het Algemeen Bestuur en zorgt 

 dat de analyse beschikbaar is voor bespreking in de raden of commissies van de 

 betrokken gemeenten. 

 

Als het gaat om het versterken van het inzicht in de efficiency van het RIF strekt het 

tot aanbeveling om inzicht te verschaffen in de met het beheer van het RIF verbonden 

activiteiten en kosten.   

-  Het Dagelijks Bestuur expliciteert de met het RIF verbonden beheersactiviteiten, 

 evenals de daarmee verbonden inspanningen en kosten. 

 

Hoor en wederhoor 

Het rapport is voor ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor aan betrokkenen 

voorgelegd. De ambtelijke reactie is, voor zover deze betrekking heeft op de feiten, in 

het rapport overgenomen. De reactie van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland - 

in het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor - is in het bestuurlijk deel van het 

rapport opgenomen. In een nawoord hebben de voor dit onderzoek samenwerkende 

rekenkamer(commissie)s hierop gereageerd.   

 

Communicatie  

Het rapport is geplaatst op de website van de gemeente Hillegom. 

 

Financiële dekking 

De rekenkamercommissie kan geen uitspraken doen over de financiële dekking.  
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drs. P.A.M. van der  Velde 

voorzitter rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief RKC HLN dd 17-03-2014 inzake Rapport Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland 

Informatie bij: mw. T. van Wijck, rekenkamercommissiehln@lisse.nl, tel.nr. (0252) 433 220 
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Nr.     3. Bestuur\4796 

B&W-besluit    

Uitwisseling    

Raad    24-04-2014 

Agendanummer   8 

 

 

Onderwerp: 

Rapport rekenkamercommissie Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 9 van de Verordening Rekenkamercommissie 

Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, 

 

besluit:  

1. De aanbevelingen over te nemen; 

2. Het college van burgemeesters en wethouders opdracht te geven zorg te 

dragen voor de uitvoering van de aanbevelingen en 

3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om jaarlijks in de 

jaarrekening, te starten vanaf de jaarrekening 2014, de raad te informeren 

over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 24 april 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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