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Voorwoord
In dit jaarplan vindt u een overzicht van de onderzoeken die de rekenkamer van de gemeente
Hilversum in 2019 zal gaan doen. Met deze onderzoeken willen wij bijdragen aan een beter
bestuur in Hilversum. Hiervoor gaan wij graag in 2019 aan de slag. Om de bruikbaarheid van onze
onderzoeken voor u als raad zo optimaal mogelijk te laten zijn, hecht de rekenkamer aan een goed
contact met de raad. In 2019 komt de rekenkamer daarom graag weer langs bij de fracties om
input op te halen voor nieuwe onderwerpen en om de bruikbaarheid van onze onderzoeken te
verbeteren.
In december 2018 heeft Meriam Embregts helaas de rekenkamer verlaten. Vanwege privéomstandigheden was zij niet meer in staat invulling te geven aan haar werkzaamheden voor de
rekenkamer Hilversum. Dat was aanleiding voor haar om aan de gemeenteraad eervol ontslag te
vragen. Wij vinden dat uiteraard erg jammer, maar respecteren haar beslissing. Wij wensen haar
veel succes en sterkte.
Voor meer informatie over de Rekenkamer Hilversum en al onze publicaties verwijzen wij u graag
naar onze website http://www.hilversum.nl/Bestuur/Rekenkamer. Via de website kunnen burgers
ook suggesties doen voor onderzoek door de rekenkamer.
Robert Elenbaas
voorzitter
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1. Totstandkoming jaarplan
U bent inmiddels van ons gewend, dat de rekenkamer ieder najaar een rondje langs de fracties
aflegt om input op te halen voor haar jaarplan. In het najaar van 2018 heeft de rekenkamer echter
geen rondje langs de fracties afgelegd, omdat de rekenkamer voor haar Jaarplan 2019 (nog)
voldoende input heeft.
In 2018 hebben wij de onderzoeken naar gemeentelijke samenwerking en naar de verstrekking van
Wmo-voorzieningen afgerond. Het onderzoek naar de private samenwerking tussen de gemeente
Hilversum en de Uitvaartstichting bevindt zich inmiddels in de afrondende fase en zal naar
verwachting in januari behandeld worden in de betreffende raadscommissie. Het onderzoek naar
Jeugdzorg is inmiddels opgestart en de uitvoering daarvan loopt door in 2019.
De onderzoeken naar de Wmo-voorzieningen en de uitvaarstichting hebben langer geduurd en
meer capaciteit gevergd, dan oorspronkelijk ingeschat. Hierdoor heeft de rekenkamer in 2018 nog
geen invulling kunnen geven aan de onderzoeken naar duurzaamheid en
privacy/informatiebeveiliging. Deze onderwerpen zullen daarom doorschuiven naar 2019.
Voor meer informatie over de rekenkamer, haar visie, werkwijze en onderzoeksrapporten
verwijzen wij u naar de website http://www.hilversum.nl/Home/Bestuur/Rekenkamer
U kunt de Rekenkamer Hilversum ook volgen op Twitter via @RKHilversum.
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2. Onderzoeken
2.1 Gestart in 2018
Publiek-Private Samenwerking: Uitvaartstichting USH
De gemeente Hilversum heeft verschillende begraafplaatsen, maar had tot enkele jaren geleden
geen crematorium. De politieke wens om een “eigen crematorium” in Hilversum te realiseren,
leidde in 2013 tot het besluit om zelf te investeren in de bouw van een crematorium, dat werd
ingepast in een gemeentelijk monument (Dudok).
In juli 2016 werden het beheer en de exploitatie van het crematorium en de begraafplaatsen
overgedragen aan de speciaal daarvoor opgerichte Uitvaartstichting Hilversum (USH). Sindsdien is
de USH beheerder en exploitant van alle gemeentelijke voorzieningen voor cremeren, begraven en
gedenken in Hilversum. De gemeente bleef eigenaar van de begraafplaatsen en het crematorium.
Voor het gebruiksrecht van deze gemeentelijke voorzieningen betaalt de stichting een vergoeding
aan de gemeente.
Door de gekozen constructie is een gemeentelijke taak (beschikbaar stellen van begraafplaatsen)
samen met een aantal economische activiteiten (zoals cremeren, verkoop van urnen en catering)
verzelfstandigd in een stichting ondergebracht. De gemeente wordt in de Raad van Toezicht van de
stichting vertegenwoordigd door de inhoudelijk betrokken wethouder.
De rekenkamer vraagt zich af welke zeggenschap de gemeente Hilversum nu en in de toekomst
heeft ten aanzien van de USH. Ook vraagt de rekenkamer zich af of er in de toekomst kan worden
uitgegaan van een kostendekkende exploitatie door de USH en of voldaan is aan de voorwaarden
die voortvloeien uit (Europees) recht inzake staatssteun, aanbestedingsrecht en de Wet Markt en
Overheid.
Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase en zal naar verwachting in januari 2019 aan de
gemeenteraad worden aangeboden.
Jeugdzorg
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij bieden zorg aan
kwetsbare jeugdigen, bijvoorbeeld kinderen en jongeren met een handicap, gedragsproblemen of
een psychische stoornis, of jeugdigen in gezinnen met sociale problemen of een onveilige situatie.
Gemeenten en zorgaanbieders moeten beter gaan samenwerken en meer inzetten op preventie.
De gemeente moet de jeugdzorg ook vernieuwen, zodat deze beter en goedkoper wordt.
De rekenkamer Hilversum vraagt zich af of de jeugdzorg in Hilversum sinds 2015 inderdaad beter
en goedkoper is geworden; weten jongeren en hun ouders de toegang tot jeugdhulp te vinden,
welke budgetten zijn beschikbaar en hoe hoog zijn de uitvoeringskosten? Om deze vragen te
beantwoorden gaat de rekenkamer beleidsstukken, klanttevredenheidsonderzoeken en financiële
informatie bestuderen. Daarnaast zal de rekenkamer ervaringen van cliënten (ouders en
kinderen/jeugdigen) en “partners in het veld” zoals huisartsen, scholen en hulpverleners in kaart
brengen.
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De rekenkamer verwacht het onderzoek voor het zomerreces af te ronden.

2.2 Nieuwe onderzoeken in 2019
Duurzaamheid
De rekenkamer wil graag onderzoeken wat het beleid van de gemeente Hilversum is op het gebied
van duurzaamheid en hoe dit beleid samenhangt met verschillende maatregelen en
(bewoners)initiatieven. Ook wil de rekenkamer graag onderzoeken hoe de gemeente controleert
wat deze maatregelen en initiatieven hebben opgeleverd.
Privacy/informatiebeveiliging
In het onderzoek naar Wmo-verstrekkingen heeft de rekenkamer reeds geconstateerd dat de
beveiliging van persoonsgegevens op onderdelen nog verbeterd moet worden. Per 25 mei 2018
geldt bovendien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarmee zijn de rechten
van burgers om hun privacygegoelige persoonsgegevens te bewaken en beheren versterkt en
uitgebreid. Voor organisaties, waaronder gemeenten, betekent dit meer verantwoordelijkheden
om de privacy van burgers te beschermen. Bij overtreding van de nieuwe regelgeving kunnen
boetes oplopen tot € 20 miljoen. De rekenkamer wil een jaar na de invoering van de AVG,
onderzoeken of de maatregelen die de gemeente heeft genomen voldoende zijn om de privacy van
burgers te beschermen.
Nazorgonderzoek
Om de doorwerking van onze onderzoeken te verbeteren, wordt aan de hand van het jaarverslag
van de rekenkamer jaarlijks in de Commissie Economie en Bestuur teruggeblikt op de
besluitvorming van de raad naar aanleiding van de onderzoeken van de rekenkamer.
Ook doet de rekenkamer een aantal jaren na een onderzoek een nazorgonderzoek om te bekijken
in hoeverre er opvolging is gegeven aan de raadsbesluiten naar aanleiding van een eerder
rekenkameronderzoek. In 2019 overweegt de rekenkamer een nazorgonderzoek uit te voeren.

3. Overige activiteiten
Contact met de raad
In februari 2019 zal de rekenkamer zich aan de hand van het Jaarverslag 2018 verantwoorden over
haar werkzaamheden in 2018. In het najaar van 2019 zal de rekenkamer opnieuw inventariseren
welke onderzoeksbehoefte er leeft in de raad met het oog op het jaarplan 2020. Daarnaast zal er
gedurende het jaar een aantal malen contact met de raad zijn over lopende en afgeronde
onderzoeken.
Contact met de rekeningencommissie
In november vindt het jaarlijkse afstemmingsoverleg met de rekeningencommissie, de wethouder
Financiën en de accountant plaats om de onderzoeksplanning voor het volgende jaar af te
stemmen.

7

Contact met de griffie, college en ambtelijke organisatie
Naast het contact met de raad wil de rekenkamer ook dit jaar blijven investeren in goede relaties
met de griffie, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie.
Contact met de NVRR en andere rekenkamer(commissie)s
Buiten de contacten die gericht zijn op haar werkzaamheden in Hilversum, vindt de rekenkamer
het belangrijk om contact te onderhouden met andere (lokale) rekenkamer(commissie)s. Dit
contact krijgt mede vorm door participatie in de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR) en het bezoeken van congressen voor rekenkamers. Ook wordt zo
nodig samenwerking gezocht met andere rekenkamers in de regio. Met dit doel is in 2017 een
kring van rekenkamer(commissie)s uit de regio Gooi en Vechtstreek opgericht.
Werving nieuw lid
Door het afscheid van Meriam Embregts is een vacature ontstaan. In januari 2019 zal de
wervingsprocedure om hierin te voorzien, worden opgestart. Op verzoek van het presidium zal de
procedure begeleid worden door een begeleidingscommissie.

4. Planning
De planning van de rekenkamer voor het komende jaar ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
2019
Januari - Maart
Jaarplan 2019
Jaarverslag 2018
afronden onderzoek
“USH”
Werving nieuw lid
uitvoeren onderzoek
”jeugdzorg”
opstarten onderzoek
“duurzaamheid”

April - Juni

afronden onderzoek
”jeugdzorg”
uitvoeren onderzoek
“duurzaamheid”
opstarten onderzoek
“privacy/
informatiebeveiliging”

Juli – September

afronden onderzoek
“duurzaamheid”
uitvoeren onderzoek
“privacy/
informatiebeveiliging”
opstarten onderzoek
“duurzaamheid”

Oktober -December

afronden onderzoek
“privacy/
informatiebeveiliging”
uitvoeren onderzoek
“duurzaamheid”
afstemmingsoverleg
met
rekeningencommissie
inventarisatie
onderzoekbehoefte
raad
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5. Begroting

De raad heeft voor 2019 het volgende budget voor de rekenkamer beschikbaar gesteld:
Kostenpost
1. Inhuur onderzoeksbureaus en vergoedingen leden
2. Loonkosten
3. Overige kosten

Begroting
€ 79.000
€ 66.000
€ 1.000

Totaal

€ 146.000
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