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MEMO 
 
 
 
 
 
 
 
Aan: DB  Datum: 29 september 2014 
Van: Carmen van Schayk Pagina’s: 2 
  
Onderwerp: Gemeentelijke besluitvorming Rekenkamerrapport RIF 
 
 
Tijdens de vergadering van het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 26 
september 2014 is het verzoek geuit een overzicht te geven van de gemeentelijke 
besluitvorming rond het Rekenkameronderzoek RIF. Holland Rijnland heeft de informatie 
opgevraagd via de griffies, voor zover het niet te vinden is in het Raadsinformatiesysteem van 
de gemeenten. 
 
Hieronder treft u het overzicht aan: 
 
Gemeente datum besluit 
Hillegom 24 april 2014 De aanbevelingen 2, 3, en 4 overnemen 

Het college opdracht te geven zorg te dragen voor de 
uitvoering van de aanbevelingen 
Het college te verzoeken om jaarlijks in de 
jaarrekening te rapporteren over de voortgang van 
de uitvoering van de aanbevelingen , te starten met 
de jaarrekening 2014. 

Lisse 28 mei 2014 Neem de aanbevelingen over  en geef het college 
opdracht zorg te dragen voor de uitvoering van de 
aanbevelingen en te verzoeken om jaarlijks in de 
jaarrekening, te 
starten vanaf de jaarrekening 2014, de raad te 
informeren over de voortgang van de uitvoering van 
deze aanbevelingen. 

Leiden (nog) niet 
geagendeerd 

Ligt op 9 okt a.s. voor in de Commissie Leefbaarheid 
en Bereikbaarheid met een advies van het college. 
Afhankelijk van de behandeling daar wordt het 
geagendeerd voor de raad.  
Reactie college: onderschrijft goeddeels de 
bevindingen van het Dagelijks Bestuur en dringt aan 
op verbetering informatievoorziening (aanbeveling 
3). 

Leiderdorp (nog) niet 
geagendeerd 

- 

Noordwijk Niet 
geagendeerd 

- 

Noordwijkerhout 10 juli 2014 De aanbevelingen over te nemen en het college van 
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burgemeester en wethouders opdracht te geven zorg 
te dragen voor de uitvoering van de aanbevelingen 
en te verzoeken om jaarlijks in de jaarrekening, te 
starten vanaf de jaarrekening 2014, de raad te 
informeren over de voortgang van de uitvoering van 
deze aanbevelingen. 

Oegstgeest Commissie 
Burger op 8 mei 
2014. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de risico’s van 
het fonds zelf en de risico’s verbonden aan de 
projecten. Er zal tijdens de vergadering van het 
Algemeen bestuur op 25 juni gevraagd worden aan 
het DB om de gezamenlijke rekenkamercommissie 
bij elkaar te roepen met een oproep aan het DB om 
tot een betere reactie te komen dan dat nu het geval 
is. 

Teylingen 15 mei 2014 Geen vragen, geen reactie gevraagd aan het college 
Voorschoten 10 juli 2014 Het Dagelijks Bestuur te vragen de informatie 

richting raden te verbeteren en (nog) beter te 
ontsluiten zodat de raden hun controlerende rol goed 
kunnen invullen (aanbeveling 3). 
De aanbevelingen over te nemen voor toekomstige 
vergelijkbare fondsen. 
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