REKENKAMERCOMMISSIE
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Overzicht van alle onderzoeken
Hieronder vindt u de onderzoeken die door de rekenkamercommissie zijn afgerond.
•

•

•

•

•
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Het 'Groene Schip' (PDF, 4.216 kB) (9 december 2019). Het Groene Schip is een afvaldepot waar
AVI bodemas is gestort. Er waren hoog gestemde verwachtingen toen onze gemeente met dit plan
van Afvalzorg instemde. Met de opbrengsten kon het poldergebied hoogwaardig recreatief worden
ingericht. De havenplannen van Amsterdam zouden op afstand worden gehouden. De
rekenkamercommissie heeft verschillende vragen onderzocht: wat is er met de opbrengst gebeurd
en hoe groot is die opbrengst? Is het gebied fraai ingericht? Wie hebben er aan verdiend? Blijft de
haven op afstand?
"Recreatieschap Spaarnwoude" (PDF, 3.290 kB) (september 2017). Samen met omliggende
gemeenten (Amsterdam, Haarlemmermeer, Haarlem, Velsen) neemt onze gemeente deel aan een
gemeenschappelijke regeling "Recreatieschap Spaarnwoude". Hoe wordt dit schap eigenlijk
bestuurd en gerund? Hebben de burgers iets te zeggen? Hoe ziet de toekomst eruit? Allemaal
vragen waar de rekenkamers van de verschillende gemeenten samen met de Randstedelijke
Rekenkamer een onderzoek naar hebben opgestart. Dit onderzoek is uitgevoerd door de
Randstedelijke Rekenkamer.
Snippergroen (PDF, 3.225 kB) (29 maart 2017). In onze gemeente kunnen kleine stukjes
plantsoen/gemeentegroen worden aangekocht door particulieren die hun tuin daarmee kunnen
vergroten. Een mooie manier om minder belangrijk openbaar groen af te stoten. Hoe gaat in de
praktijk? Wat vinden de buren ervan? Levert het voldoende op? Aan de hand van een aantal
concrete projecten heeft de rekenkamercommissie gekeken hoe aanvragen voor de verwerving van
stukjes snippergroen in de praktijk gaat.
Welstand (PDF, 4.116 kB) (19 juni 2016). Er wordt veel gebouwd in onze gemeente. Niet alles is
even mooi. Terwijl we toch een welstandsnota hebben en een welstandscommissie. Hoe kan het
dat sommige nieuwe projecten dan toch visueel zoveel veel weerstand oproepen? Hoe werkt
eigenlijk de welstandscommissie en wat doen we met hun adviezen? In dit onderzoek is aan de
hand van 3 projecten gekeken hoe de welstand in onze gemeente wordt vormgegeven.
Handhaving (PDF, 165 kB) (19 januari 2015). De kwaliteit van de fysieke woonomgeving en de
openbare ruimte moet worden geborgd en beschermd. Lukt dat goed? Kunnen we als gemeente
ongewenste ontwikkelingen rechtzetten door te handhaven? In dit onderzoek is de staat van de
handhaving in onze gemeente nader beoordeeld aan de hand van concrete situaties.
Aanbeveling procedures omvangrijke ruimtelijke projecten (13 juni 2014): Mede naar aanleiding van
het onderzoek "Onderhandelen met externe partijen" uit 2010 heeft een raadswerkgroep
(samengesteld uit raadsleden, de gemeentesecretaris, het hoofd Middelen en een
vertegenwoordiger van de rekenkamer) een notitie opgesteld met procesbeschrijvingen, spelregels
en aandachtspunten die, mits toegepast, onze gemeente weerbaarder maakt tegen de gedragingen
van projectontwikkelaars. Van belang voor iedereen die het publiek belang in onze gemeente een
warm hart toedraagt.
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Wmo-onderzoek (28 april 2014): De gemeenteraad heeft in augustus 2010 het beleidsplan Wmo
2011 - 2014 vastgesteld. Het beleidsplan geeft een visie op de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), (hoofd)doelen en speerpunten, waar de gemeente de komende jaren
uitvoering aan wil geven. Na ruim twee jaar is de vraag in hoeverre en op welke wijze de gemeente
uitvoering heeft gegeven aan het Wmo-beleidsplan. In dit onderzoek is ook steekproefgewijs
gekeken hoe het WMO beleid uitpakt voor enkele individuele dossiers.
Leges (PDF, 262 kB) (november 2013). Iedereen die een bouwvergunning aanvraagt, moet
bouwleges betalen. In elke gemeente is dat een verschillend bedrag. In dit onderzoek is gekeken in
hoeverre de bouwleges die onze gemeente via de legesverordeningen oplegt passend en
kostendekkend zijn in de zin van de gemeentewet. Uit het onderzoek blijkt dat het lastig is vast te
stellen wat een gemiddelde bouwaanvraag feitelijk kost. Wel blijkt een kleine bouwaanvraag veelal
(in verhouding) meer aandacht te vagen dan grotere projecten.
Meerlanden (juni 2013): De Meerlanden is het afvalbedrijf opererend in onze gemeente met als
aandeelhouders de gemeenten Bloemendaal - Haarlemmerliede & Spaarnwoude – Heemstede –
Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De gezamenlijke rekenkamers van deze gemeenten hebben
onderzocht hoe efficiënt deze methode van vuil ophalen en verwerking is. Is er
monopolievorming? Hoe is de prijs/kwaliteitverhouding? Meert hierover in dit onderzoek. Naast het
algemene rapport is er ook een specifiek op Haarlemmerliede en Spaarnwoude
toegesneden oplegnotitie.
Bruggen en Viaducten (PDF, 763 kB) (juni 2011): Bruggen worden ouder, er is rot en roest en ook
beton heeft geen eindige levensduur. We rijden elke dag gedachteloos over bruggen en viaducten.
Hoe veilig zijn ze? Heeft onze gemeente een taak hierin? Hoe staat het met de borging van de
constructieve veiligheid rond bruggen en viaducten in onze gemeente? In dit onderzoek is dat
aspect van alle kanten belicht.
Onderhandelingen met externe partijen (PDF, 2.337 kB) (20 december 2010): De afgelopen jaren
zijn er grote woningbouwprojecten tot stand gekomen in onze gemeente. Weet onze gemeente
zich te handhaven in het harde onderhandelingsspel met projectontwikkelaars? Waarom staan er
geen huurwoningen in de wijk Waterwende te Spaarndam? En waarom niet in het project Hollandse
Spiegels in Halfweg? Wat is het mechanisme waarom dat steeds niet voor elkaar komt? Hoe komt
de prijs van de woningen eigenlijk tot stand? Houdt de gemeente er nog wel wat aan over? Hoe
bewaken we het publiek belang? In dit rapport is onderzocht welke geweldige winsten
projectontwikkelaars in onze gemeente realiseerden bij bijvoorbeeld de wijk Waterwende. Een
kleine gemeente blijkt kwetsbaar zoals uit dit onderzoek blijkt.
Verrommeling (24 januari 2008): Op vele plaatsen in onze gemeente worden minder aantrekkelijke,
verrommelde en soms verpeste locaties aangetroffen. Hoe kan dat? Waarom is een locatie
verrommeld? In dit rapport is aan de hand van 5 locaties onderzocht hoe het kan dat de toestand
op die locatie is zoals deze is. Het blijkt dat verrommeling verschillende aspecten kent. Ook blijkt
dat bij bouwaanvragen het aspect "hoe past het in het landschap?" geen rol van betekenis
speelt. Nota en Rapportage.
Procesbeschrijvingen (11 september 2007): Onderzocht is op welke wijze (en tegen welke kosten)
de processen in onze gemeente zijn beschreven en of dit een zinvolle investering is geweest.
Geconcludeerd is dat 'procesbeschrijvingen' vrijwel geen rol spelen in de dagelijkse gang van
zaken. Wel zijn er met opstellen flinke kosten gemoeid geweest. De commissie acht het een
modegril.
Gebruiksvergunningen (8 maart 2006): In dit rapport is steekproefsgewijs onderzoek op welke wijze
de gebruiksvergunningen in onze gemeente worden afgegeven. De conclusie is dat het tijdsverloop
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soms erg lang is en dat de gemeente wellicht wat voorzichtiger optreedt dan in het kader van de
handhavende rol gewenst is.
Verharding schoolplein Adalbertusschool (19 januari 2005): In dit onderzoek is onderzocht op welke
wijze de aanbesteding van de aanleg van een schoolplein is verlopen. De conclusie was dat er
onvoldoende is bewerkstelligd dat een marktconforme prijs tot stand is gekomen. Aanbevolen is
een aanbestedingsprotocol op te stellen.
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