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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
 

2. Vaststellen vergaderorde 
Conform vastgesteld. 
 

3. Vaststellen notulen van de openbare vergadering d.d. 10 juni 2021 
Conform vastgesteld. 
 

4. Bespreking van de managementletter interim controle 2021 en de in het collegevoorstel opgenomen reactie 
van het college  
 
Eerste termijn commissie 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vraagt een toelichting op de stelling dat er geen verbetering in de 
proceskwaliteit in het sociaal domein ten opzichte van 2020 is. De perceptie is namelijk dat dit veel aandacht heeft 
gekregen.  
 
De heer Dirksen (CDA) heeft de volgende vragen: 

• De spreker vindt het erg dat er voor het sociaal domein geen goedkeurende verklaring wordt afgegeven. 
Sommige stukken worden door de regio gedaan. Hoe kan de gemeente Huizen grip krijgen op datgene wat op 
regioniveau gebeurt? 

• Sinds 1 januari 2021 is het doelgroepenvervoer op regionaal niveau uitbesteed aan een eigen vennootschap. 
Valt dit niet onder de aanbesteding? 

• In de punten die ingebracht worden door de accountant en de reactie hierop door het college ziet de spreker 
eigenlijk geen nieuwe onderwerpen voorbijkomen in deze raadsperiode. In het algemeen vraagt de spreker in 
hoeverre er grip is op de personele bezetting, de personele organisatie en de kwaliteit van het leidinggeven. 
De spreker kan zich namelijk niet voorstellen dat zaken die twee jaar geleden zijn afgesproken nog niet zijn 
geïmplementeerd. De spreker is van mening dat de accountant erg lankmoedig is dat hij nu pas een 
onvoldoende uitdeelt.  

 
De heer Lekkerkerker (D66) sluit aan bij de laatste opmerking van de heer Dirksen en heeft aanvullend de 
volgende vragen: 

• Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de noodzaak om een organisatiescan uit te voeren 
teneinde in kaart te brengen welke processen eigenlijk verbeterd moeten worden. Daar is een budget voor 
vrijgemaakt. Is de accountant bekend met het voornemen om een onderzoek te doen?  

• In de managementletter (par. 3.2,1) wordt gesproken over het in kaart brengen van de belangrijke risico’s en 
beheersmaatregelen in de kernprocessen. Gaat het hierbij om diezelfde organisatiescan? Hoeveel of hoe 
weinig grip is daarop in de organisatie? I.c. kan de gemeenteraad erop vertrouwen dat het college voldoende 
aandacht heeft voor de adviezen van de accountant en dat dit tot resultaat leidt? 

 
De heer Korzelius (GroenLinks) heeft de managementletter en de reactie van het college met plezier gelezen. 
Beide stukken zijn kritisch. De spreker heeft de volgende vragen en opmerkingen: 

• De spreker signaleert dat in de managementletter hoofd- en bijzaken af en toe door elkaar lopen.  

• De spreker is verrast door enkele opmerkingen in de reactie van het college: het voorstel van de adviezen is 
het verhogen van de administratieve last en dit staat niet in verhouding met de geconstateerde bevindingen; 
daarnaast wordt zelfs gezegd dat de bevinding buitenproportioneel en feitelijk onjuist is.  

• In de managementletter wordt onder 3.1 gesproken over het thuiswerken en de gevolgen voor de AVG. Welke 
problemen worden in de praktijk ervaren? 

• Onder 3.2.2. wordt gesproken over de herijking van het gemeentefonds. De perceptie was dat dit een negatief 
effect zou hebben. Bij de begroting is gezegd dat het positief uit kan werken. De accountant stelt dat het 
neutraal zou kunnen zijn. De spreker vraagt om een update. 

• Onder 3.2.4 wordt gesproken over het ontbreken van een overkoepelend beleid voor het terugdringen van 
CO2. Het college geeft aan dat dit onderwerp de aandacht heeft. Er is een milieubeleidsplan, de gemeente is 
bezig met de energietransitie. Wat bedoelt de accountant met een overkoepelend beleid CO2? Hoe verhoudt 
dit zich tot de reactie van het college? 

• Af en toe worden er spijkers op laag water gezocht, zoals onder 4.1.2 waar wordt gesproken over het 
wachtwoord voor het gast-netwerk. De accountant refereert aan de voorbeeldfunctie van de gemeente. De 
spreker pleit ervoor de nadruk te leggen op de hoofdzaken en minder op de bijzaken.  

• De accountant beveelt een back-up recovery aan onder 4.1.4. Het college geeft aan dat dit veel werk is en veel 
tijd kost. De spreker vraagt hier een toelichting op. 
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• De spreker vraagt in hoeverre de datalekken genoemd onder 4.2 verstorend waren voor de organisatie.  

• Onder 4.3.1 wordt gesproken over de administratieve processen met betrekking tot de jeugdzorg en Wmo. 
Deze zijn niet verbeterd. Dit is onder andere veroorzaakt door de uitstroom van ervaren consulenten. In 
hoeverre is de uitstroom van medewerkers in zijn algemeenheid problematisch voor het functioneren van de 
organisatie?  

• De inkoopfunctie (genoemd onder 4.4) is een doorlopend aandachtspunt. In de managementletter wordt 
gesteld dat er in strijd met de Aanbestedingswet wordt gehandeld. De spreker vraagt het college toe te lichten 
waarom het zoveel moeite kost om dat op te lossen. 

• De afgelopen periode is veel aandacht besteed aan het beperken, vermijden en voorkomen van fraude. Hoe 
past dit in de opmerking van de accountant onder 4.6? 

• De spreker vraagt de accountant toe te lichten welke risico’s er verbonden zijn aan de memoriaalboekingen 
zoals genoemd onder 5.9.  

 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft de volgende vragen en opmerkingen: 

• Opvallend is dat de managementletter best kritisch is op een aantal punten. De reactie van het college hierop 
is vrij stevig. Dit is al eerder voorgekomen.  

• De spreker vraagt wanneer de raad geïnformeerd wordt over de projectgroep ten aanzien van de Wet open 
overheid (reactie college, 3.2.1). 

• De inkoopfunctie is een terugkerend probleem. Blijkbaar is het lastig hier mensen voor te vinden. Is het 
mogelijk de inkoop via de regio te doen? Mogelijk hebben meer gemeenten moeite met dit proces op orde te 
krijgen.  

• De spreker pleit ervoor de verouderde verordeningen te updaten (managementletter 5.2) en vraagt het college 
hierop te reageren. 

 
De heer Postma (VVD) dankt voor de stukken en de reactie van het college, die inderdaad kritisch van toon is, 
maar daarmee ook een mooi tegengeluid geeft. De spreker heeft de volgende vragen: 

• Het college herkent de 15% van de maatregelen ten aanzien van BIO (managementletter 4.1.1) niet. De vraag 
is of er dan wel of geen verbeteringen zijn. Het college wordt hierover geïnformeerd en monitort. De vraag aan 
de accountant is of deze actieve monitoring genoeg is. 

• Er is een aantal bevindingen in het sociaal domein. De reactie vanuit het college is met name dat deze niet 
helemaal aantoonbaar waren. In de stukken die zijn nagezonden blijkt dat het toch wel op orde was. Herkent 
de accountant dit? Zitten de bevindingen vooral in de aantoonbaarheid of is dat toch een te lichte duiding van 
wat daar is geconstateerd?  

• Ten aanzien van de onrechtmatige inkoop worden zaken gesignaleerd die eerder ook zijn gesignaleerd. Uit 4.4 
blijkt dat de gemeente at risk is. Het college geeft aan dat de procedures tijd kosten, waardoor dit in de loop 
van het jaar zal worden afgerond. Is dit een timingsissue en zal dit stuk daarmee van tafel zijn? I.c. wat is de 
impact hiervan op het uiteindelijke oordeel over de rechtmatigheid aan het einde van het jaar? 

 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit in zijn bijdrage aan bij eerdere vragen die zijn gesteld en heeft aansluitend de 
volgende vragen en opmerkingen:  

• De reactie van het college is passend, omdat er stevig positie wordt genomen daar waar het college een 
andere mening is toegedaan en positiever aankijkt tegen de situatie zoals geconstateerd door de accountant.  

• Het is verhelderend te lezen wat de huidige situatie is en wat de visie van het college is ten aanzien van met 
name jeugdzorg en Wmo. Het verweer op dit thema is terecht.  

• Ook de heer Doorn is van mening dat er een aantal bijzaken wordt genoemd in de managementletter.  

• Waar het gaat om het password voor gast-accountants is de spreker echter van mening dat in het kader van 
datalekken, het risico van hacken en de hieruit voortvloeiende risico's dit wel een relevant onderwerp is.  

• De vraag is hoe het zit met de kwetsbaarheid in de organisatie. Dit is terug te lezen in alle zaken die worden 
benoemd als het gaat over bijvoorbeeld de inkoop, de verouderde verordeningen. Eerder is al aangegeven dat 
de organisatie kwetsbaar is. Herkent het college de punten die door de accountant zijn genoemd? Hebben 
deze een relatie met die kwetsbaarheid van de organisatie?  

 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) dankt de accountant en het college voor de beantwoording. De fractie heeft de 
volgende vragen: 

• In de managementletter wordt op pagina 2 gesproken over de implementatie en ‘daar waar mogelijk”. Welke 
zijn niet mogelijk?  

• Problemen lijken vooral te ontstaan daar waar de bezetting niet op orde is. Dit is een rode lijn in de 
managementletter. De spreker pleit ervoor het BMC-rapport in dit kader af te wachten. 

• De fractie proeft grote zorgen bij de accountant. Klopt dit beeld? 
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• Op pagina 17 wordt gesproken over de back-up recovery. In het antwoord van het college staat dat dat in 2022 
wordt uitgevoerd. Is dit een harde afspraak? 

• Onder 4.2 wordt gesproken over 11 datalekken. Deze zijn geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Wat is de reactie hierop van de AP?  

• Onder 4.3 wordt gesproken over de afgenomen proceskwaliteit. In hoeverre waren er maatregelen genomen 
om de proceskwaliteit te verhogen? Zo ja, wat is hiermee gedaan? 

• Heeft de accountant een visie op lumpsum-financiering? Zal dit leiden tot lagere kosten?  

• In reactie op de accountant zegt het college ten aanzien van de Wmo dat het controlemechanisme bij het 
vaststellen van de identiteit niet werkt. Is het dan wel het juiste mechanisme? Wanneer verwacht dit college het 
mechanisme wel werkend te hebben? Aanvullend ziet de spreker een mooie verbetering in de jeugdzorg.  

• De spreker vraagt wanneer de rechtmatige inkoop op orde zal zijn. Inkoop is een terugkerend probleem. Dit is 
al vaker aangehaald door de heer Koning.  

• Onder 5.8 staat dat de kassier de contante geldstroom afstort op een vast tijdstip. Deze uitspraak komt niet ten 
goede aan de veiligheid. 

• Wat is de consequentie van dat de rechtmatigheid niet wordt goedgekeurd door de accountant? 

• In het verslag van 10 juni 2021 staat: ‘het oplopend volume aan aanbestedingsfouten, waarvan de effecten 
voor de rechtmatigheid van inkopen pas in de tweede helft 2021 zichtbaar worden’. Wat waren deze effecten in 
deze periode?  

 
De heer Schaap (Transparant Huizen) sluit aan bij eerdere vragen. Aanvullend hierop heeft de fractie vragen over 
de jeugdzorg. De spreker maakt zich hierover regelmatig ernstig zorgen. Heeft de gemeente voldoende financiële 
middelen voor de komende jaren? Dit jaar ontvangt de gemeente een aanvulling van 2,2 miljoen euro vanuit het 
Rijk. Tegelijkertijd ziet de spreker veel misgaan in de jeugdzorg. Kinderen worden na hun 18e niet meer geholpen 
en komen op straat te staan c.q. komen in de daklozenopvang terecht. Als dit enig moment wordt rechtgetrokken, 
zijn de aanvullende middelen vanuit het Rijk niet voldoende om deze extra kosten op te vangen. Hiervoor vraagt de 
spreker aandacht, alsmede voor een goede besteding van de beschikbare middelen.  
 
De heer Bource (SGP) sluit aan bij wat eerder is gezegd. Kijkend naar de managementletter ziet de spreker een 
kritische accountant. Dit is goed. Dat geldt ook voor de kritische reactie van het college. Het is goed elkaar scherp 
te houden en te kijken naar wat echt belangrijk is. Ook de heer Bource signaleerde dat er in de managementletter 
details zijn genoemd. Tegelijkertijd leert de ervaring dat wanneer de kennis over de organisatie groter wordt er 
meer aandacht voor de details is. Uit de reactie van het college blijkt dat de organisatie op bepaalde momenten op 
bepaalde punten piept en kraakt. De spreker pleit ervoor dit onderwerp van gesprek te maken in andere gremia. 
Een voorbeeld is het milieu, maar ook op inkoop en andere onderwerpen. Hierover wordt aangegeven dat de 
capaciteit beperkt is, terwijl het implementeren van wijzigingen een complex en tijdrovend proces is. De accountant 
heeft aangegeven dat een aantal zaken onterecht zijn. Kan de accountant toelichten welke zaken dit betreft? Deelt 
het college de mening dat het goed is kritisch te blijven op de bemensing in de organisatie?  
 
De heer Vriesen geeft een reactie op de inbreng van de commissie in de eerste termijn: 

• Vragen die gesteld zijn naar aanleiding van grip op en kwetsbaarheid van de organisatie en de personele 
bezetting liggen primair bij het college. De accountant maakt hier vanuit zijn optiek de volgende algemene 
opmerkingen over. Een trend die al langer aan de gang is – en bemoeilijkt is door corona – is dat het steeds 
lastiger is om een organisatie te zijn en zeker om als gemeente te opereren. Dat heeft te maken met het 
hogere verwachtingspatroon vanuit de overheid en de maatschappij als gevolg van een opeenstapeling van 
wet- en regelgeving. De overheid benadrukt het belang van focus en aandacht voor de interne beheersing van 
lokale overheden. Een van de instrumenten is het weer terugleggen van de rechtmatigheidsverantwoording 
van de accountant en daarmee ook de start van het implementeren van een aantal kernprocessen op basis 
van de risico's. Dat is de transitie waar de organisatie op dit moment in zit. Soms gaan hier dingen niet goed in 
of gaat het langzamer dan gehoopt. De accountant is blij met de reactie van het college, ook al is het college 
het op onderdelen niet eens met de accountant. Dit laat namelijk voor een deel van de groei van de organisatie 
in kwalitatieve zin zien. De keuze van het college om bepaalde aanbevelingen wel of niet over te nemen, heet 
een eigenstandige risicoafweging. Die rechtmatigheidsverantwoording zal dat veel vaker van het college 
vragen.  

• Zoals gezegd, kunnen er zaken niet goed gaan. Inkoop is hier een belangrijke in. De accountant heeft in juni, 
voorafgegaan door een aantal waarschuwingen, al een onvoldoende uitgedeeld op inkoop. Dus in die zin is de 
beoordeling van de accountant niet lankmoedig. De verwachting was vorig jaar al dat ook over 2021 inkoop 
met een onvoldoende zou worden beoordeeld. Dit heeft ermee te maken dat inkoop en het goed neerzetten 
van de contracten een lange adem nodig hebben. Het is van belang op tijd grip te krijgen op de inkoopposities 
die op de markt gezet moeten worden. Het college heeft een verbeterplan vastgesteld. De implementatie is, 
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overigens ook door personeelsverloop, vertraagd. Daar is de gemeenteraad over geïnformeerd. De blik is nu 
gericht op 2023, omdat de contracten voor het huidige jaar al grotendeels zijn afgesloten.  
De heer Korzelius (GroenLinks) vraagt wat bedoeld wordt met ‘lange adem’.  
De heer Vriesen geeft aan dat dat te maken heeft met én het op orde krijgen én omdat de inkopen voor 2023 
nu al aan bod zijn. Er zijn zo’n vier, vijf maanden nodig voor een inkoop en het proces van aanbesteding. Dat 
betekent dat als een contract per 1 januari 2023 ingaat, het inkoopproces feitelijk al voor de zomer gestart 
moet worden. Daarnaast is voor een aantal processen extra tijd nodig voor de implementatie. Op basis van 
een langjarige inkoopkalender kan de organisatie ervoor zorgen dat er volledig zicht is op de (langjarige) 
contracten en wanneer deze moeten worden verlengd en dat de organisatie hier dus ook op acteert. Omdat 
contracten meerjarig lopen en dus ook meerjarig al dan niet op orde zijn, is dit ook mede oorzaak van het over 
meerdere jaren afgeven van een onvoldoende kwalificatie.  

• De consequenties van een eventueel niet goedkeurend oordeel zijn eigenlijk alleen maar politiek. Er komt dan 
een controleverklaring met een niet goedkeurend rechtmatigheidsoordeel. Er zit geen handhaving (boetes of 
sancties) op vanuit het ministerie van BZK, niet ten aanzien van het financieel toezicht vanuit de provincie. En 
zelfs het ministerie van Economische Zaken, formeel de handhaver op dit stuk regelgeving, laat richting 
gemeenten nooit iets van zich horen. Het enige wat kan gebeuren, is dat eventueel benadeelde partijen een 
aanbestedingsprocedure kunnen eisen, wat eventueel kan resulteren in een rechtszaak en vergoeding van 
gederfde schade. Dit komt alleen voor in de situatie dat de gemeente willens en wetens geen aanbesteding 
doet en daar is geen sprake van.  

• Het aanbestedingsrecht geeft veel spelregels als het gaat over aanbesteden. Daarnaast bestaat er ook 
inbesteden en interbestuurlijke samenwerking. Ten aanzien van het doelgroepenvervoer mag er worden 
besloten – dit geldt ook bijvoorbeeld voor taken op het gebied van de sociale werkvoorziening, samenwerking 
in het sociaal domein – tot samenwerking met andere overheden. Dat is in dit geval via de regio gebeurd bij 
Vervoer B.V..  

• Soms is het nodig niet alleen hoofdzaken, maar ook bijzaken te benoemen. Soms is het ook handig een 
voorbeeld te noemen, een handreiking aan het college om zaken concreet en praktisch op te lossen. Als het 
gaat over het wachtwoord op het gastennetwerk is dat enerzijds inderdaad klein, maar tegelijkertijd is het ook 
de achterdeur waar de gemiddelde hacker gebruik van kan maken.  
De heer Korzelius (GroenLinks) geeft aan dat in de managementletter wordt aangegeven dat dit specifieke 
voorbeeld niet erg is, omdat het een gescheiden systeem is.  
De heer Vriesen bevestigt dit, maar in dit geval is het de vraag hoe het is gesteld met het bewustzijn op dit 
soort processen c.q. het verbeteren van de IT-processen: of het proces goed is ingeregeld en hoe dit voor de 
accountant zichtbaar wordt gemaakt.  

• In de managementletter wordt niet gesteld dat er geen goedkeuring wordt verleend voor het sociaal domein. 
De accountant constateert bij de gemeente – dus niet regionaal – een aantal omissies in de proceskwaliteit van 
het toekennen van rechten aan inwoners van de gemeente Huizen. Dit gaat bijvoorbeeld over of er onderzoek 
is gedaan naar de Wet taaleis of naar de identiteit. Deze raken aan het recht op de voorziening die wordt 
verstrekt. Dus in die zin is het belangrijk. De accountant heeft geconstateerd dat een aantal zaken vanuit de 
organisatie is nagestuurd, die ten tijde van de controle niet beschikbaar was. In de reactie van het college leest 
de accountant dat hij op een of twee punten is vergeten terug te koppelen naar de organisatie wat deze 
informatie dan doet. Daar zijn inmiddels met de organisatie verbeterde afspraken over gemaakt. Dat gaat zelfs 
zover dat de procescontroles binnen de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet in de afrondingsfase zijn. In week 4 
zal er met de betreffende vakafdeling hoor en wederhoor plaatsvinden over de bevindingen en of er nog 
eventuele ontbrekende informatie is. De resultaten hiervan worden gedeeld met de organisatie en de 
gemeenteraad.  

• De laatste stand van zaken ten aanzien van de herijking van het gemeentefonds is dat het ongeveer neutraal 
zal zijn. Gemeenten hebben gereageerd tegen de huidige verdeling. Het kabinet zal in het voorjaar met een 
nieuw standpunt komen. Dit maakt dat het onzeker is geworden of dit in 2023 ingevoerd zal worden. Daarnaast 
is er ook een ingroeimodel opgenomen. Dat betekent dat de effecten niet direct voor de volle omvang zichtbaar 
zullen worden.  

• Thuiswerken en digitale veiligheid zijn praktisch ingestoken. Dit betreft bijvoorbeeld de internetverbinding thuis 
en naar de gemeente toe en clean desk. De organisatie heeft hier geen zicht op.  

• Het aantal datalekken komt overeen met wat bij andere gemeenten is gesignaleerd. De impact is over het 
algemeen redelijk te overzien. Het is de accountant niet bekend of dit bij de AP is gemeld.  

• Memorialen zijn afwijkingen van het reguliere proces. Dat betekent dat memoriaalboekingen vanuit 
accountantsperspectief een meer dan gemiddeld risico hebben, omdat het een incidenteel proces is. Zo’n 
proces kan overigens wel vaak voorkomen. Memoriaalboekingen betreffen 1, het toedelen van kosten aan 
producten en programma’s en 2, het verwerken van correcties en schattingen. Met name bij die laatste 
categorie bestaat de mogelijkheid dat medewerkers opdrachten voor boekingen kunnen krijgen die het 
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resultaat of het beeld van programma’s kunnen beïnvloeden. Daarom heeft de accountant geadviseerd een 
adequate, interne beheersing en functiescheiding goed in te regelen op hoogrisicoposten. 

• De accountant deelt de mening van de commissie ten aanzien van de verouderde verordeningen. 

• Heel veel van de opmerkingen in de managementletter gaan over het kunnen aantonen van 
controlehandelingen, het kunnen aantonen van ‘werkt het nu in de praktijk zoals we denken dat het werkt’. Dat 
blijkt ook wel uit de collegereactie ten aanzien van het sociaal domein. 

• De accountant is bekend met de bedrijfsscan. 

• De lumpsum-financiering leidt niet automatisch tot lagere kosten. Dit hangt namelijk af van heel veel 
omgevingsfactoren en dat heeft met name te maken met beleidskeuzes en financieringsmodellen. Deze 
kunnen per product, per wet, verschillen wat daarin het meest effectief is. Daarnaast hangt het af van de 
specifieke problematiek en vraagstelling van individuele cliënten.  

• In de samenvatting in de managementletter heeft de accountant teruggekoppeld op basis van de bevindingen 
van 2020 en nadrukkelijk aangegeven hoe het college daar in algemene zin mee omgaat. In de samenvatting 
staat: “Wij hebben kennisgenomen van de terugkoppeling op de adviezen over de interimcontrole 2020 en 
tijdens de interimcontrole 2021 geconstateerd dat de gemeente Huizen werk maakt van onze aanbevelingen 
en deze waar mogelijk implementeert”. Daarmee geeft de accountant aan dat hij vanuit zijn perspectief 
tevreden is over de manier waarop het college en de organisatie op de aanbevelingen hebben gereageerd.  

• De accountant benadrukt dat de kas en het vaste tijdstip niet altijd verstandig zijn.  

• De interimcontrole heeft in oktober 2021 plaatsgevonden. Dat betekent dat de cijfers over de 2e helft 2021 
beperkt beschikbaar waren. Op de vraag wat de effecten van een aantal maatregelen ten aanzien van inkoop 
en het sociaal domein in de 2e helft van 2021 waren, zal de accountant in juni daar bij de behandeling van de 
jaarrekening op terugkomen.  

• De accountant deelt de mening dat eenmalig geld niet de structurele problemen in de jeugdzorg oplost. 
Tegelijkertijd is dit een landelijk probleem. De vraag is dus of dit een specifiek probleem voor Huizen is of dat 
er iets anders aan de hand is.  

 
Wethouder Rebel geeft aan blij te zijn met de wijze waarop de accountant rapporteert. Deze kritische houding 
brengt het college in beweging. De wethouder benadrukt het belang van het werk van de accountant. Dat betekent 
niet dat het college op alle punten de mening van de accountant deelt en laat op die punten dan ook een kritisch 
tegengeluid horen. Dit legt de basis om verder het gesprek met elkaar aan te gaan. En het legt ook de basis voor 
een veel beter product en ook een veel beter advies. Dat advies is daarmee nog waardevoller voor de organisatie 
en prikkelt om ermee aan de slag te gaan. De wethouder geeft een reactie op de inbreng van de commissie in de 
eerste termijn: 

• De rode lijn in de gestelde vragen betreffen de organisatie en de inkoop. De organisatie is kwetsbaar, omdat 
de organisatie verouderd was. De zaken die zijn geconstateerd door de accountant hebben een directe relatie 
met de kwetsbaarheid van de organisatie. In de huidige fase gaan er mensen weg uit de organisatie. De 
arbeidsmarkt is anders dan een paar jaar geleden. Dat betekent organisatiebreed dat het lastig is nieuwe 
mensen aan te trekken en blijvend aan de organisatie te binden. Heel specifiek is dit terug te zien in de 
inkoopfunctie. Deze functie is cruciaal en bepaalt voor een belangrijk deel ook of de accountant zijn 
goedkeurende verklaring af zal geven. Twee zeer vitale functies in de inkoopfunctie zijn de inkoopadviseur 
tactisch en inkoopadviseur strategisch. Per 1 januari is de vacature tactisch ingevuld, maar de strategisch 
inkoopadviseur nog niet. Om ook deze vacature in te vullen wordt veel inspanning vanuit de organisatie 
gepleegd. 

• Het is lastig een antwoord te geven op de vraag of de inkoopfunctie ook regionaal georganiseerd kan worden. 
Binnen de regio wordt al veel gedaan binnen het sociaal domein. Daar vindt die inkoop al plaats. Maar er 
blijven altijd onderdelen over die de gemeente als lokale overheid moet organiseren en dus moeten inkopen. 
Dat is niet alleen op het gebied van het sociaal domein. De wethouder zal deze suggestie wel intern 
bespreken. 

• De gemeenteraad is nadrukkelijk meegenomen in de organisatieontwikkeling zoals het college die voor ogen 
heeft. De verwachting is dat het BMC-rapport binnenkort kan worden gedeeld. Hierin is onder andere te lezen 
hoe lastig het allemaal is. Vanuit de Rijksoverheid worden steeds meer taken bij de gemeenten belegd. Het is 
zaak ervoor te zorgen dat gemeenten voldoende financiële middelen krijgen. Vervolgens is een belangrijke 
uitdaging daar de benodigde mensen voor aan te kunnen trekken.  

• De procedure ten aanzien van de onrechtmatige inkoop vraagt veel tijd. De wethouder spreekt de hoop uit dat 
dit inderdaad een tijdelijk probleem is. Tegelijkertijd deelt de wethouder de mening van de accountant dat er 
een lange adem voor nodig is: 2023 is al een enorme uitdaging om aan de eisen te kunnen voldoen.  

• De werkgroep open overheid is een zeer belangrijke werkgroep, omdat de verplichtingen vanuit de wet richting 
de lokale overheden fors zijn. Er moet heel veel gearchiveerd worden, omdat daar toch op een gegeven 
moment een beroep op zou kunnen worden gedaan. De wethouder spreekt de hoop uit dat de gemeente in 
staat is de verplichtingen vanuit die wet – dat ook alles te maken heeft met de nasleep van de toeslagenaffaire 
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– op een goede manier te kunnen implementeren in de gemeentelijke organisatie.  
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt aanvullend of de raad hier nader over wordt geïnformeerd. Wethouder Rebel 
geeft aan dat dit mogelijk een onderdeel is van de bedrijfsvoering waar het college primair de 
verantwoordelijkheid voor draagt. Maar mocht de gemeenteraad hier ook onderdeel van uitmaken, dan zal het 
college de gemeenteraad hierover informeren. Mevrouw Leeuwin (PvdA) is er voorstander van hierin te worden 
meegenomen als de maatregelen nadrukkelijk impact op de organisatie hebben. Wethouder Rebel geeft aan 
dat meerdere zaken impact hebben op de organisatie. Het zou te veel zijn de gemeenteraad over alles te 
informeren. Vandaar dat het college de gemeenteraad informeert over zaken waar de gemeenteraad een 
functie in heeft, zoals bij kaderstellingen, controle en als volksvertegenwoordiger.  

• De financiële middelen die al dan niet beschikbaar zijn voor de jeugdzorg is een hot issue. Tijdens de laatste 
vergadering van de VNG zijn door de voorzitter forse woorden uitgesproken – het heeft geen zin met elkaar in 
gesprek te gaan als in het verleden gemaakte afspraken niet op een ordentelijke manier worden uitgevoerd –, 
ook richting het nieuwe kabinet. Lokale overheden hebben hieromtrent heel veel zorgen, ook gezien hetgeen is 
gezegd tijdens de beschouwingen op het nieuwe regeerakkoord over de beschikbare middelen voor jeugdzorg. 
De wethouder spreekt zijn vertrouwen uit in het VNG-bestuur, ook in de manier waarop zij dit issue gaan 
bespreken met het kabinet.  

• De back-up recovery die staat gepland voor 2022 is een harde afspraak door het college. De back-up recovery 
is namelijk een belangrijk punt.  

 
De heer Vriezen beantwoordt een nog onbeantwoorde vraag van de heer Korzelius ten aanzien van de definitie 
van overkoepelend beleid en wanneer de gemeente CO2-neutraal is. Er is inmiddels een Regionale Energie 
Strategie, het Milieuprogramma is vastgesteld en er is een doelstelling voor de lange termijn wanneer de gemeente 
CO2-neutraal wil zijn. Waar het om gaat, is dat dit vervolgens concreet wordt gemaakt. Dit kan een 
beleidsvoornemen zijn. Een deel daarvan is opgenomen in de Regionale Energie Strategie. De gemeente kan dit 
op lokaal niveau niet doen. Ten aanzien van het overkoepelend beleid is er een aantal bouwstenen. De vraag is 
wat er de komende jaren beleidsmatig wordt gedaan als er bijvoorbeeld scholen verbouwd moeten worden, als er 
zaken in het gemeentehuis worden gedaan, het vervoer binnen de gemeenten, et cetera. De vraag is of de 
gemeente op dit soort vraagstukken al beleid heeft om aan al die aspecten invulling te geven. Het college heeft in 
zijn reactie aangegeven dat er al een aantal bouwstenen is. Vervolgens is het aan de raad om te bepalen of dit 
voldoende is. Wethouder Rebel vult aan dat in week 4 het Milieuprogramma wordt besproken: de verantwoording 
van het programma 2021 en ook de plannen voor 2022. Hierin is te zien hoezeer dit onderwerp concreet wordt 
opgepakt. Tegelijkertijd is het een veranderlijk onderwerp dat zich steeds verder ontwikkelt. Een belangrijk aspect – 
dit staat ook in de reactie van het college op de managementletter – is dat de ambities van de gemeente en de 
personele invulling en capaciteit niet altijd in overeenstemming zijn met datgene wat door de landelijke overheid 
aan mogelijkheden wordt aangereikt. Door het gebrek aan middelen in de capaciteit en in de personele 
mogelijkheden zijn de maatregelen eigenlijk niet op te pakken. De wethouder spreekt zijn vertrouwen uit dat dit wel 
komt. Het college heeft dan zeker de ambitie om op dat punt echt werk te maken van de opdrachten die bij de 
gemeente zijn neergelegd.  
 
Tweede termijn commissie 
De heer Schaap (Transparant Huizen) vraagt het college welke oplossingen zij zien als de landelijke overheid 
minder middelen ter beschikking stelt voor verplichtingen die vanuit de Rijksoverheid bij gemeenten zijn 
neergelegd. De problemen worden dan namelijk groter.  
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft de volgende vragen: 

• De spreker memoreert dat er tijdens de begrotingsbehandeling ook is stilgestaan bij de problematiek en risico's 
ten aanzien van de beperkte financiële middelen in de jeugdzorg. Er is toen besloten dit niet in de 
risicoparagraaf op te nemen. De vraag is of de zienswijze hierop nog hetzelfde is.  

• De ChristenUnie hecht er belang aan meegenomen te worden en inspraak te hebben in de uitkomsten ten 
aanzien van het onderzoek naar de mogelijkheden voor regionale inkoop. De ChristenUnie hecht namelijk ook 
aan de zelfstandige positie van de gemeente Huizen. De heer Doorn maakt deze opmerking omdat hij de 
indruk heeft dat de wethouder enthousiast is over het idee.  

 
De heer Korzelius (GroenLinks) onderstreept de woorden van de wethouder ten aanzien van enerzijds de kritische 
benadering van de accountant en anderzijds van het college, want juist door wrijving ontstaat glans. Aansluitend 
geeft de spreker aan dat de vraag ten aanzien van duurzaamheid voldoende is beantwoord.  
 
De heer Dirksen (CDA) sluit zich aan bij de woorden van de heer Korzelius.  
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) dankt voor de duidelijke beantwoording en onderstreept de woorden 
van de heer Doorn ten aanzien van de regionale versus lokale inkoop.  



 

8 
 
 

 
De overige fracties hebben geen aanvullende vragen in de tweede termijn gesteld.  
 
Er zijn geen vragen gesteld aan de heer Vriesen. Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie in de 
tweede termijn: 

• Het heeft niet de voorkeur van de wethouder om antwoord te geven op de vraag welke oplossingen gemeenten 
zien ten aanzien van de problemen als gevolg van beperkte financiële middelen vanuit de Rijksoverheid. De 
wethouder heeft hoop op en vertrouwen in de manier waarop het bestuur van de VNG het overleg opzoekt met 
de regering. De wethouder heeft er begrip voor dat het kabinet tijdens de beschouwingen niet direct aan de 
wensen tegemoet is gekomen. Er is wel toegezegd dat er op het gebied van de jeugdzorg intensief overleg 
over oplossingsrichtingen plaats zal vinden met de nieuwe staatssecretaris en minister van BZK. In een 
interview met minister Bruins Slot erkende zij het belang van voldoende financiële middelen wanneer 
overheidstaken naar lokale overheden worden gedelegeerd. Hier zijn ook wettelijke regels voor. De ROB 
(Raad voor het Openbaar Bestuur) heeft daar ook op gewezen. De wethouder spreekt zijn vertrouwen uit dat 
er oplossingen worden gevonden.  

• De vraag ten aanzien van het opnemen van de oplopende kosten in de jeugdzorg in de risicoparagraaf is een 
herhaling van een eerdere discussie. Het is goed hier continu de aandacht voor te vragen. Destijds heeft de 
wethouder aangegeven dat zaken die worden opgenomen in de risicoparagraaf die zaken zijn waar de 
gemeente geen keuze heeft in het wel of niet doen van bestedingen. Die keuze is er nu wel. Overigens heeft 
dat nadrukkelijk niet de voorkeur van wethouder Rebel. Deze argumenten leiden ertoe dat er vanuit het college 
geen andere zienswijze is op het niet opnemen in de risicoparagraaf.  

• De wethouder heeft niet de indruk willen wekken enthousiast te zijn over breder regionaal inkopen. Wel zal de 
wethouder de suggestie van de PvdA meenemen, omdat hij de voor- en nadelen niet goed kan duiden en wil er 
daarom zorgvuldig naar laten kijken. Mochten er voldoende voordelen zijn, zal in de overweging de 
zelfstandige positie van de gemeente Huizen niet ter discussie staan. Er zal dan wellicht naar de praktische 
uitvoering worden gekeken, maar zeker niet op het vlak van beleidsmatig denken.  

 
De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en sluit de discussie. 
 

5. Eventuele aanvullende speerpunten voor de controle van de jaarrekening 2021 
In het raadsinformatiesysteem zijn de speerpunten opgenomen die de commissie op 10 juni 2021 aan de 
accountant heeft meegegeven. De vraag is of de commissie hierop aanvullingen wil doen. De voorzitter constateert 
dat dat niet het geval is.  
 
De speerpunten voor de accountantscontrole 2021 zijn aldus vastgesteld.  

 
6. Rondvraag 

De heer Korzelius (GroenLinks) refereert aan de brief van de Rekenkamercommissie van 19 april 2021 waarin de 
Rekenkamercommissie ervoor pleit dat de wettelijk verplichte onderzoeken in het kader van de Gemeentewet art. 
213a waar het gaat om de doelmatigheid en de doeltreffendheid uitgevoerd zouden moeten worden. Wat is de 
status van deze brief? Is het college voornemens deze onderzoeken ook uit te voeren? 
 
Wethouder Rebel bevestigt dat het college dit voornemen heeft. De perceptie is dat dit een plek heeft gekregen in 
de Begroting 2022. In de discussie toen is ook gesproken over het moment waarop de bevindingen uit dit 
onderzoek worden gedeeld met de raad. De gemeenteraad heeft de behoefte geuit zo snel mogelijk na oplevering 
van de uitkomsten van een onderzoek hiervan actief op de hoogte te worden gesteld. Het college zal hier gevolg 
aan geven.   
 
De voorzitter stelt vast dat er geen verdere vragen zijn. 
 

7. Sluiting 
De voorzitter dankt de heer Vriesen voor zijn aanwezigheid en zijn beantwoording. Daarnaast dankt de voorzitter 
de commissie voor de afgelopen vier jaar en de prettige vergaderingen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.   
 
Aldus vastgesteld na instemming door alle leden per mail op 16 februari 2022, 
 
 
De voorzitter, De commissiegriffier, 
 


