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Voorstel 
 

Kennisnemen van de rapportage monitoring aanbevelingen Rekenkamercommissie. 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 

In 2010 heeft de Rekenkamercommissie het onderzoek “Aanbevelingswaardig” uitgevoerd. Eén 
van de aanbevelingen uit dat onderzoek was te laten monitoren of de door uw raad 
overgenomen aanbevelingen ook werkelijk geïmplementeerd zijn en het college daarover te 
laten rapporteren. 

Met deze jaarlijkse rapportage voldoen wij aan die aanbeveling. 

Argumentatie 

In de tabel op de volgende pagina zijn de gegevens opgenomen van door de 
rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoeken in 2021. 
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Zie reactie tekst 

Het onderzoek bevatte  één aanbeveling aan de gemeenteraad,  dertien aanbevelingen aan het 
college, één aanbeveling aan de Griffie en één aanbeveling aan de Agendacommissie. 

De gedane aanbevelingen zijn hieronder weergegeven. De stand van zaken is cursief 
weergegeven. 

Onderzoek geheimhouding 

Onderstaand een overzicht van de aanbevelingen zoals opgenomen in het raadsvoorstel d.d. 22 
april 2021. 

 Geef het college opdracht: 

1. Op korte termijn beleid op te stellen over geheimhouding, d.w.z. de wettelijke en gemeentelijke 
vereisten, procedures en afspraken over het opleggen, bekrachtigen en opheffen van 
geheimhouding, ook voor wat betreft de interne voorbereiding van collegevoorstellen en 
raadsvoorstellen, bijvoorbeeld in de vorm van een beknopte nota geheimhouding. Spreek een 
concrete datum hiervoor af. Vraag het college om het beleid met de raad te delen en te bespreken, 
om zo te komen tot een door de raad vastgesteld beleid over geheimhouding in Huizen. Zorg ook 
voor een periodieke evaluatie. 

Uitgevoerd; zie raadsbehandeling van 22 februari 2022. 

2. Collegevoorstellen en raadsvoorstellen te verbeteren op het punt van geheime bijlagen, door een 
meer eenduidige en correcte vermelding van de wettelijke gronden, en vooral een duidelijke 
motivering van de opgelegde geheimhouding. Vraag ook om de geheimhouding te beperken tot 
enkel de passages die geheim moeten zijn. 

Is onderdeel van het beleid; uitvoering in de praktijk zal moeten laten zien of dit haalbaar is voor wat 
betreft geheimhouding op passageniveau in overigens openbare stukken. 

3. In samenwerking met de griffie op korte termijn te zorgen voor een overzichtelijk centraal register 
waarin voor alle betrokkenen een overzicht is te vinden van de stukken waarop geheimhouding is 
opgelegd. In dat register moet ook worden aangegeven wanneer geheimhouding is opgelegd, 
wanneer de geheimhouding is bekrachtigd, of wanneer de geheimhouding moet worden 
heroverwogen, en wanneer deze is opgeheven. Spreek een concrete datum hiervoor af. 

In uitvoering als onderdeel van vastgesteld beleid (zie ook 1). 

4. Een duidelijke handleiding op te stellen voor de ambtelijke organisatie over geheimhouding, de 
afbakening met verwante begrippen zoals vertrouwelijkheid en niet-openbaar, en hoe je hier als 
ambtenaar mee omgaat bij het opstellen van een collegevoorstel en een raadsvoorstel. 



Moet nog worden opgepakt, mede in relatie tot voorbereiding op de invoering van de Wet open 
overheid die de Wob vervangt per 1 mei 2022. Een organisatie-brede cursus is in voorbereiding. 

 Geef de griffie opdracht: 

5. Een specifiek op raadsleden gerichte notitie op te (laten) stellen over de praktijk van 
geheimhouding in Huizen. Wettelijke verplichtingen en bevoegdheden moeten hierin wel aan de 
orde komen, maar de notitie moet de informatiebehoefte en vragen van raadsleden als uitgangspunt 
nemen, bijvoorbeeld in de vorm van Veelgestelde vragen (Frequently Asked Questions). 

Is door de griffie uitgevoerd. 

Geef de agendacommissie in overweging: 

6. Om het besloten deel van de raadsvergadering aan het begin i.p.v. aan het eind van de  

raadsvergadering te plannen, om meer tijd te hebben voor goede bespreking van de noodzaak van  

geheimhouding. Voordeel is ook dat gasten niet tijdens de vergadering hoeven te worden  

weggestuurd. 

Dit betreft geen aanbeveling voor het college. 

Ga in overleg met het college: 

7. Om één of meer momenten te agenderen voor een bespreking tussen college en raad over het 
onderwerp geheimhouding, bijvoorbeeld aan de hand van een nog op te stellen nota 
geheimhouding. Bespreek eventueel ook ‘oud zeer’ en gebruik de bijeenkomst om concrete 
(verbeter)afspraken te maken. 

Een jaarlijks moment is afgesproken als onderdeel van het beleid (zie 1.). Het tijdstip is te kiezen in 
overleg met de agendacommissie/het presidium. 

Advies rekenkamerbrief onderzoek Meldingen Openbare Ruimte d.d.19 mei 2021 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar MOR en de ambtelijke reactie op onze 
aanvullende vragen, vallen ons de volgende zaken op:  

1. In Huizen is er schriftelijk weinig vastgelegd inzake de afhandeling van MOR. Wij adviseren om 
gemeentebreed richtlijnen op papier te zetten zodat de werkwijze met betrekking tot de behandeling 
van een MOR, bijvoorbeeld inzake de aanpak en de beoogde kwaliteit, inzichtelijk en eenduidig zijn 
voor alle medewerkers die zich bezighouden met MOR.  

2. Er is geen aandacht voor het structureel meten van klanttevredenheid. Wij adviseren om 
systematisch na het afsluiten van een melding na te gaan of de afhandeling naar tevredenheid is 
geweest.  

3. De wijze waarop de informatievoorziening naar de raad plaatsvindt. In de jaarstukken en de 
programmabegroting staat informatie over het aantal en het soort meldingen. Wij adviseren om de 
raad tevens te informeren over de afhandeling van meldingen en de klanttevredenheid met 
betrekking tot de afhandeling. Het is immers van maatschappelijk belang dat de gemeenteraad ook 
deze informatie ontvangt.  



4. Van data over MOR kan actiever gebruik worden gemaakt. We adviseren om op basis van de 
informatie in de sideletter te onderzoeken of er in Huizen breder gebruik gemaakt kan worden van 
data, om zo bijvoorbeeld op basis van eerdere meldingen preventief beheer in de openbare ruimte 
toe te passen. 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de MOR heeft het college u op 10 juni 2021 
geantwoord. Het verbeteren van het MOR proces staat zoals toen aangegeven niet op zich zelf 
maar is onderdeel van bredere verbeteringen op de afdeling OW. Verbeteringen die met het rapport 
Organisatiescan gemeente Huizen, Een spade dieper (BMC, 21-1-2022) meer dimensie hebben 
gekregen. Verbeteringen die afhankelijk van de opvolging van de aanbevelingen uit de scan verder 
gestalte zullen krijgen.  

Specifiek in vervolg op de eerdere beantwoording van het college de voortgang op het 1e advies 
met betrekking tot schriftelijke richtlijnen: de betrokken medewerker is pas in maart 2022 volledig 
hersteld en heeft de verbeteringen van onder meer de MOR recent weer ter hand genomen. Over 
het 2e advies inzake standaard structureel meten van de klanttevredenheid: Onderzoek naar 
mogelijke software die dit misschien zou kunnen heeft nog geen prioriteit gekregen. Het 3e advies 
over de informatievoorziening met betrekking tot klanttevredenheid volgt na voortgang in het 
voorgaande advies. Het 4e advies over meer actief gebruik maken van MOR data volgt voortgang in 
integraal, planmatig en data gestuurd beheren: Die ontwikkeling van het planmatig beheren is nog 
niet zo ver voor alle assets. Wel zijn de MOR data daarom al een keer los aan de 
beleidsvoorbereiders meegegeven, om daar in het beleidswerk waar mogelijk al gebruik van te 
maken in de beleidsadvisering. De bredere verbeteringen op de afdeling OW, waar de MOR 
verbeteringen deel van uitmaken, vorderen intussen gestaag en krijgen naar verwachting een 
nieuwe impuls bij opvolging van de aanbevelingen in de organisatiescan. 

 Onderzoek subsidies 

Onderstaand een overzicht van de aanbevelingen zoals opgenomen in het raadsvoorstel d.d. 16 
december 2021. 

 Geef het college de volgende opdrachten.  

1. Zorg voor een centraal punt (bijvoorbeeld pagina op de website van de gemeente) waar 
subsidieaanvragers, maar ook raadsleden en andere geïnteresseerden, alle beschikbare informatie 
over subsidies (bijvoorbeeld de verordening, beleid, budgetten, aanvraagprocedure, 
contactpersonen, beoordelingscriteria, subsidies die zijn verstrekt en afgewezen) op een 
overzichtelijke wijze kunnen raadplegen. De volgende zaken kunnen hieraan bijdragen: 

• een document waarin al het beleid met betrekking tot subsidies is samengevat;  

• onderzoek of de informatie in de subsidieverordening voldoende duidelijk is voor 
subsidieaanvragers en zorg waar nodig voor een vertaling van de verordening naar een stuk met 
informatie voor subsidieaanvragers;  

• standaardformulieren voor het aanvragen van een subsidie opstellen;  

• een direct contactpunt/persoon aangeven.  

Uitvoering van deze aanbeveling is in voorbereiding. De verwachting is dat dit in het najaar 
2022/voorjaar 2023 gereed is. 



2. Presenteer jaarlijks een totaaloverzicht aan de raad met informatie over alle structurele en 
incidentele subsidies en subsidiebudgetten.  

Deze aanbeveling is ook in voorbereiding. Het overzicht van alle verstrekte en afgewezen subsidies 
alsook de subsidiebudgetten dat op de website (zie aanbeveling 1) zal komen te staan, kan als 
bijlage worden meegegeven met de programmabegroting. Vermoedelijk zal het overzicht voor 
aankomende programmabegroting in oktober nog niet gereed zijn, dan wel onvolledig. De 
verwachting is dat dit bij de programmabegroting daarna wel gereed zal zijn. In de tussentijd kunnen 
de raadsleden ook via de nog aan te maken webpagina zien welke subsidies zijn verstrekt en 
afgewezen.  

3. Organiseer een sessie (subsidieavond) voor de raad waarin duidelijk wordt toegelicht hoe het 
subsidieproces verloopt en wat ieders rol is. Presenteer het totale subsidieproces inclusief het 
beleid aan de raad.  

Deze aanbeveling is eveneens in voorbereiding. Het voorstel is om deze informatiesessie te houden 
als de webpagina af is, dan kan die ook meteen gepresenteerd worden. De verwachting is dat dit in 
het najaar 2022/voorjaar 2023 gereed is.  

4. Maak afwegingscriteria, ook voor de subsidieaanvrager bij de aanvraag, en afwegingen beter 
zichtbaar.  

Uitvoering van deze aanbeveling is in voorbereiding en hangt samen met aanbeveling 1; een 
centraal punt (webpagina) waar alle beschikbare informatie - waaronder de afwegingscriteria - te 
vinden zijn. De verwachting is dat dit in het najaar 2022/voorjaar 2023 gereed is. 

5. Onderzoek de effectiviteit van het subsidiebeleid. Daarnaast adviseert de rekenkamercommissie 
de raad om kritisch te zijn en vragen te stellen als informatie over subsidiëring onvolledig en/of 
onduidelijk is. 

De uitvoering van deze aanbeveling is eveneens in voorbereiding. De verwachting is dat dit in het 
najaar 2022/voorjaar 2023 gereed is. 

In het raadsbesluit van 20 december 2021 zit ook de instemming van de raad, op verzoek van 
wethouder Rebel, met de start van de uitvoering van de aanbevelingen in de zomer 2022 en ruimte 
voor het college om de uitwerking op een praktische manier in te vullen (zie ook besluitenlijst van de 
openbare raadsvergadering gehouden 20 december 2021). 

Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn 
Niet van toepassing. 
 
Financiële paragraaf 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 
 



 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
Met het overnemen van aanbevelingen van de rekenkamercommissie geeft uw raad invulling 
aan uw autonome bestuursbevoegdheid o.g.v. artikel 147, lid 2 Gemeentewet. 
 
Collegeprogramma 
Niet van toepassing. 
 
Begroting 
Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten 
Het besluit van de raad de aanbeveling over te nemen om jaarlijks te laten rapporteren over de 
implementatie van de overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. 
 
Voorgeschreven procedure 
Er zijn geen wettelijke procedures. 
 
Kader- en beleidsnota’s 
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
Geen. 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 
23 juni jl.. 
De commissie adviseert u bij het agendapunt hamerstukken van uw vergadering van 7 juli a.s. 
zonder verdere beraadslagingen in te stemmen met het voorstel. 
 


