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Samenvatting 

De Rekenkamercommissie Schagen (RKC) heeft in januari 2017 het onderzoek “budgetrecht in 

Schagen” en het onderzoek naar het “Slot Schagen” afgerond en aangeboden aan de 

gemeenteraad. Het algemene beeld naar aanleiding van beide onderzoeken is overwegend positief. 

 

Beoogd effect 

De RKC onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de 

gemeente gevoerde beleid. De uitkomsten van de onderzoeken ondersteunen de raad bij het 

uitvoeren van haar controlerende taak, waarbij het accent ligt op het lerend effect dat van de 

uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan. De rekenkamercommissie trekt op grond van het verrichte 

onderzoek conclusies en verstrekt vervolgens aanbevelingen/bevindingen aan de raad gericht op de 

toekomst. 

De griffier biedt vanuit haar rol de raad een raadsvoorstel aan, waarin de conclusies en van de RKC 

zijn opgenomen. Op grond van dit raadsvoorstel besluit de raad over de afdoening van beide 

rapporten. 

 

Centrale onderzoeksvragen 

Bij het onderzoek naar het budgetrecht luidt de centrale onderzoeksvraag: Handelde het college bij 

de financiering van twee specifiek genoemde casussen binnen de financiële en juridische kaders, 

inclusief die van de raad? De twee casussen zijn: de financiering van crisisnoodopvang voor 

vluchtelingen in de Spartahal en de financiering van het voetpad langs het fietspad tussen Petten 

naar Camperduin. 

 

De centrale onderzoeksvraag  naar Slot Schagen luidde: zijn de afspraken met de Beheersstichting en 

de Exploitatiestichting Slot Schagen over veranderingen in het bestuur, toezicht, verantwoording en 

laagdrempeligheid van Slot Schagen voor sociaal-culturele activiteiten uitgevoerd?  

 

Conclusies en aanbevelingen 

Conclusie Budgetrecht  

De financiering van de twee specifiek genoemde casussen valt binnen de genoemde wet- en 

regelgeving in formele zin. Doordat beide casussen op breed draagvlak binnen de raad konden 

rekenen, heeft het college geen (politieke) risico’s gelopen. Het budgetrecht van de raad is niet in 

het geding geweest.  
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Bevindingen Budgetrecht 

De RKC heeft geen aanbevelingen gedaan, aangezien het budgetrecht van de raad niet in het 

geding is geweest. De RKC heeft in hoofdstuk 5 van het rapport wel een aantal bevindingen 

neergelegd. De belangrijkste voor uw raad zijn het ontbreken (niet beschreven zijn) van een 

spoedprocedure  in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en de constatering dat in 

de gemeente Schagen een uren- of tenminste een projectregistratie ontbreekt. 

 

Conclusies onderzoek Slot Schagen 

De RKC heeft het onderzoek beperkt tot de feiten: welke aanbevelingen zijn wel en niet aantoonbaar 

opgevolgd. De rekenkamercommissie constateert tot haar genoegen dat de meeste aanbevelingen 

uit het Plan van Aanpak aantoonbaar zijn opgevolgd. Dat geldt ook voor het schema van aftreden 

van bestuursleden. Alleen het tijdschema wijkt af van de planning uit het Plan van Aanpak. 

 

Bevindingen Slot Schagen 

Het onderzoek naar het Slot heeft het karakter van een terugblik. Bij de conclusies is aangegeven dat 

de meeste aanbevelingen uit het Plan van Aanpak zijn opgevolgd. Verdere bevindingen c.q. 

aanbevelingen acht de RKC niet nodig.  

 

Reactie college 

Overeenkomstig het onderzoeksprotocol is het college van burgemeester en wethouders in de 

gelegenheid gesteld om commentaar op de onderzoeken te geven. Op 9 november 2016 zijn de  

onderzoeksrapporten voor bestuurlijk hoor en wederhoor aan het college voorgelegd. Het college 

heeft in haar vergadering van 20 december 2016 de rapporten behandeld.  

 

Het college heeft, in de vorm van een tweetal brieven van 10 januari 2017, een reactie op de 

rapporten gegeven. De brieven maken deel uit van de onderzoeksrapporten. In de reactie van het 

college geeft zij met betrekking tot het onderzoek “Budgetrecht” aan dat zij bij de komende 

herziening van de financiële verordening ex artikel 213 Gemeentewet op eenvoudige wijze voorziet in 

een noodprocedure. De herziening staat gepland voor de tweede helft van 2017. Het college geeft 

verder aan in de bedrijfsvoering maatregelen te nemen, zodat uw raad nog beter tijdig en volledig 

geïnformeerd wordt. 

  

Met betrekking tot het Slot Schagen heeft het college aangegeven dat zij blij zijn met de uitkomsten 

van onderzoek. 

 

De RKC vindt het betreurenswaardig dat de bestuurlijke reactie te lang op zich liet wachten, 

waardoor er vertraging ontstond bij het afronden van de onderzoeken. 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

        

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman      

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- Rapportage Rekenkameronderzoek naar het budgetrecht in Schagen 

- Rapportage Rekenkameronderzoek naar het Slot Schagen 
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