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1  Voorwoord 

 

De Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek is per 1 mei 2006 opgericht om onderzoek te doen naar 

de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamercommissie voert 

onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatig-

heid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijk beheer en van de gemeen-

telijke organisatie, naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer, alsmede naar de doelmatig-

heid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de 

gemeente worden bekostigd.
1
 De raad van Oude IJsselstreek heeft gekozen voor een commissiemo-

del bestaande uit raadsleden aangevuld met een externe voorzitter. De externe voorzitter én de on-

derzoeksondersteuning is aangesteld via een detacheringsovereenkomst met De Lokale Rekenkamer 

bv uit Utrecht. 

 

Voor de evaluatie, uitgevoerd april en mei 2008, heeft de rekenkamercommissie een zelfevaluatie 

uitgevoerd en een enquête onder raadsleden, commissieleden niet zijnde raadsleden en het college 

van B&W. 

 

Met deze evaluatie hopen we de raadsleden van de gemeente Oude IJsselstreek voldoende informa-

tie te bieden om een keuze te kunnen maken hoe zij de komende vier jaar de rekenkamercommissie 

wenst in te richten.  

 

 
2 Samenstelling 

 

De Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek bestond op 22 juni 2006 uit de volgende leden: 

• De heer drs. G.M. van Dieren (externe voorzitter) 

• Mevrouw W.M. Nijhof-Groen (raadslid Oude IJsselstreek) 

• Mevrouw C.M. Sluiter-Kuilwijk (raadslid Oude IJsselstreek) 

• De heer H.P.M. Teunissen (raadslid Oude IJsselstreek) 

• De heer W.H. Wensink (raadslid Oude IJsselstreek) 

 

Op 15 januari 2007 is mevrouw Sluiter-Kuilwijk benoemd tot wethouder. De vacante positie in de re-

kenkamercommissie is ingenomen door de heer D.J. Gussinklo. Hierdoor was de samenstelling van 

de rekenkamercommissie op 1 mei 2008: 

• De heer drs. G.M. van Dieren (externe voorzitter) 

• De heer D.J. Gussinklo (raadslid Oude IJsselstreek) 

• Mevrouw W.M. Nijhof-Groen (raadslid Oude IJsselstreek) 

• De heer H.P.M. Teunissen (raadslid Oude IJsselstreek) 

• De heer W.H. Wensink (raadslid Oude IJsselstreek) 

 

Ter ondersteuning van de rekenkamercommissie was de heer drs. Eelke Horselenberg ambtelijk se-

cretaris van de rekenkamercommissie.  

 

                                                 
1
 Verordening op de rekenkamercommissie Oude IJsselstreek, artikel 2.2. 
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3 Werkzaamheden en budget  

 

3.1 Onderzoeksonderwerpen 

De rekenkamercommissie heeft in de periode juli 2006 tot en met mei 2008 in totaal vier onderzoeken 

uitgevoerd. De onderzoeksonderwerpen zijn alle vier gebaseerd op de inventarisatie onder de fracties, 

zoals die in 2006 en 2007 hebben plaatsgevonden. Deze werkwijze is conform het uitgangspunt van 

het raadsvoorstel tot instelling van de rekenkamercommissie
2
. De onderzochte onderwerpen waren 

respectievelijk; onderhoud openbaar groen, milieuhandhaving, planning en control cyclus en het wo-

ningbouwbeleid.  

 

 

3.2 Budget 

Voor de periode mei 2006 tot en met mei 2008 is door de raad een budget van € 97.200 gereserveerd 

voor de uitvoering van de taken van de rekenkamercommissie. De besteding van dit budget is weer-

gegeven in tabel 3.1 (zie ook het jaarverslag 2007 van de rekenkamercommissie): 

 
Tabel 3.1 Overzicht besteding budget 2006 – 2008  

Baten  Lasten  

Budget voor de periode 

2006 - 2008 

 97.200,-  Opstellen Onderzoeksprotocol 1.424,- 

  Opstellen Reglement van Orde 1.168,- 

  Vooronderzoek woningbouwbeleid 4.768,- 

  Vergaderingen 2006 2.020,- 

  Ambtelijk secretariaat 3.230,- 

  Kennismaking 1.940,- 

  Jaarplan 2007 2.100,- 

  Vergaderingen 2007 5.376,- 

  Ambtelijk secretariaat 6.380,- 

  Onderzoek openbaar groen onderhoud 12.549,- 

  Onderzoek handhaving 21.869,- 

  Onderzoek planning en control cyclus 3.684,- 

  Jaarplan 2008 2.100,- 

  Onderzoek woningbouwbeleid 21.562,- 

  Evaluatie 4.010,- 

  Vergaderingen 2008 3.020,- 

Totaal te besteden € 97.200,-  Totale lasten over 2006 en 2007 € 97.200,- 

 

Het voorzitterschap met onderzoeksondersteuning liep volgens de overeenkomst tot 1 mei 2008. Om 

toch enkele lopende werkzaamheden af te kunnen ronden, heeft de rekenkamercommissie verzocht 

om een verlenging van de zittingsduur tot 1 juli 2008. De verlenging biedt én de raad én de rekenka-

mercommissie de mogelijkheid te zorgen voor een adequate afronding. De verlenging gaat gepaard 

met een budget van € 8150,- . 

 

 

4 Uitgangssituatie 

Voorafgaand aan de resultaten van de evaluatie, schetsen wij eerst de uitgangssituatie. Deze is geba-

seerd op de keuzes die raad heeft gemaakt in de aanloop naar de totstandkoming van de rekenka-

mercommissie. Deze punten hebben betrekking op het gekozen model en de achterliggende motie-

ven. 

                                                 
2
 Raadsvoorstel Instellen rekenkamercommissie voor de gemeente Oude IJsselstreek, 27 april 2006, pag. 4. 
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4.1 Model en afweging 

In de raadsvergadering van 27 april 2006 heeft de raad van de gemeente Oude IJsselstreek het be-

sluit genomen tot de instelling van een rekenkamercommissie bestaande uit interne leden en een 

externe voorzitter. De achtergrond hiervan is dat de raad koos voor een optimale mix van onafhanke-

lijkheid en deskundigheid enerzijds, en voldoende betrokkenheid bij de lokale gemeenteraad ander-

zijds. Voor de keuze van een rekenkamercommissie in plaats van een rekenkamer, stelde de raad dat:  

  

• Het voordeel van een rekenkamercommissie (t.o.v. een rekenkamer, red.) is dat deze dichter 

bij de raad staat, daardoor beter kan inspelen op wat daar leeft en effectiever kan communice-

ren met de raad. Dat komt ten goede aan de effectiviteit van de onderzoeken en de opvolging 

van aanbevelingen. 

• De aanwezigheid van raadsleden in de rekenkamercommissie is gewenst, omdat raadsleden 

weten wat er speelt in een gemeente. In deze commissie mag echter geen politiek bedreven 

worden. De toegevoegde waarde van een rekenkamercommissie is juist het creëren van een 

bepaalde afstand tot de dagelijkse politiek; een middel voor reflectie. 

• Voor de gemeente Oude IJsselstreek staat voorop dat de rekenkamercommissie zo onafhan-

kelijk mogelijk moet functioneren, maar deze onafhankelijkheid mag niet ten koste gaan van 

de wederzijdse betrokkenheid tussen raad en rekenkamercommissie. Vanuit dit oogpunt is 

gezocht naar een ideale mix van bemensing om ervoor te zorgen dat door de rekenkamer-

commissie kwalitatief en onafhankelijk onderzoek wordt gedaan, dat tegelijkertijd politiek en 

maatschappelijk voldoende relevant is. Er dient derhalve externe deskundigheid / professiona-

liteit “in huis” te worden gehaald om de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de onderzoeken 

en de daaruit voortvloeiende resultaten, conclusies en aanbevelingen te waarborgen. Door 

benoeming van raadsleden in de rekenkamercommissie is de betrokkenheid met de raad ver-

zekerd en heeft de raad enige invloed op de onderzoeksagenda en -opzet.
 3
  

 

Naast de keuze voor een rekenkamer of rekenkamercommissie, stond de raad ook voor de keuze van 

een gemeentelijke samenwerking voor de totstandkoming van de rekenkamerfunctie. De raad heeft 

het besluit genomen dat een “eigen” rekenkamercommissie het best past bij de eigen wensen. De 

argumentatie destijds luidde als volgt: 

 

• De gemeente Oude IJsselstreek heeft eind vorig jaar (resp. 2005, red.) definitief afgezien van 

gemeentelijke samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie. De raad ziet geen 

meerwaarde in één gemeenschappelijke rekenkamercommissie, die geheel zal bestaan uit 

externen. Dit samenwerkingsmodel staat te ver weg van de raad. Juist omdat het gaat om een 

nieuw controle-instrument van en voor de raad, verlangt de raad van deze gemeente meer 

binding en betrokkenheid. De rekenkamerfunctie wil hij niet zo maar uit handen geven. Voorts 

wordt het verzorgingsgebied van de gezamenlijke commissie als (te) groot ervaren. 

 

Met betrekking tot het doel van de rekenkamercommissie, stelde de raad in 2006: 

 

• Voor de gemeente Oude IJsselstreek is het van belang dat de uitkomsten van de rekenka-

meronderzoeken worden benut voor beleidsaanpassingen en veranderingen in de beleidsuit-

voering. Met andere woorden dat de gemeente en dus de burger voordeel heeft van het na-

komen van gedane aanbevelingen. 

 

                                                 
3
 Raadsvoorstel Instellen rekenkamercommissie voor de gemeente Oude IJsselstreek, 27 april 2006. 
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Bovenstaande uitgangspunten vormen als het ware het ‘kader’ voor de evaluatie van de rekenkamer 

nu. Daarom geven wij in deze evaluatie inzicht in de wijze waarop de raad op dit moment aankijkt 

tegen de manier waarop de rekenkamercommissie in de afgelopen twee jaar invulling heeft gegeven 

aan bovenstaande punten  

 

 

5 Interne evaluatie rekenkamercommissie 

In april 2008 heeft de rekenkamercommissie tijdens een vergadering een eigen evaluatie uitgevoerd. 

Aspecten die hierbij aan de orde zijn gekomen waren; werkwijze, type onderzoeken en effect.  

Over het algemeen uiten alle leden zich positief over het functioneren van de rekenkamercommissie in 

de eerste periode. De gestelde doelen zijn gerealiseerd en uiteindelijk is voldaan aan het streven van 

ongeveer twee onderzoeken per jaar, ondanks het feit dat de rekenkamercommissie moest opstarten, 

kennismaken met raad en college en zijn weg moest vinden in de organisatie. Het daadwerkelijk uit-

voeren van de onderzoeken is later op gang gekomen door het introductieprogramma dat de reken-

kamercommissie in de periode juli – december 2006 heeft uitgevoerd. Hierbij stond de kennismaking 

met de raad, het college en de organisatie centraal.  

 

De samenwerking binnen de rekenkamercommissie verloopt plezierig en is naar de mening van de 

commissieleden effectief. De commissie treedt op als één orgaan en in vergaderingen over onder-

werpkeuze en bij de voorbereiding van rapportages wordt geen politiek bedreven. De leden zijn hier 

open over en spreken elkaar daar in de vergadering ook op aan. 

 

Een punt waar verbetering op aangebracht kan worden, betreft de zichtbaarheid van de rekenkamer-

commissie. De rekenkamercommissie heeft de indruk dat de betrokkenheid van de interne leden de 

rekenkamercommissie nog onvoldoende zichtbaar maakt bij de raad, waardoor de betrokkenheid ook 

te weinig is. Een mogelijke oplossing hiervoor is in ieder geval per kwartaal een afstemmingsmoment 

te hebben met de voorzitter van de commissie in de commissie Bestuur en Middelen. Daarnaast kan 

wellicht in het kader van de onderwerpselectie een afstemmingsmoment plaatsvinden met de raad. 

Hierdoor wordt de zichtbaarheid van de rekenkamercommissie vergroot.  

 

Dat een rekenkamer minder zichtbaar is dan andere actoren in de gemeente, is logischerwijs verbon-

den aan de werkzaamheden. Het onderzoek vergt altijd enige maanden werk, waarbij er richting der-

den geen relevante informatie is om terug te koppelen.  

 

 

6 Externe evaluatie rekenkamercommissie 

Bij het evalueren van de rekenkamercommissie kan op de volgende aspecten worden ingezoomd:  

� het model,  

� de onafhankelijkheid,  

� het functioneren en  

� de resultaten.  

 

De rekenkamercommissie heeft besloten om deze punten mee te nemen in deze evaluatie, met dien 

verstande dat het resultaat van met name het onderzoek woningbouwbeleid nog niet kan worden ge-

meten. 

 

Hiervoor hebben we een digitale enquête uitgezet onder raadsleden, commissieleden en leden van 

het college. Dit betekent dat de uitnodiging voor de enquête in totaal aan vijftig personen digitaal is 

toegezonden. Tot en met 4 juni hebben twintig personen de enquête ingevuld, waarmee de respons 
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op 40% komt. Van deze twintig personen zijn er zeventien raadslid van de in totaal 27 raadsleden 

(63%). De verdeling over de drie grootste partijen in de raad is nagenoeg gelijk. De overige drie per-

sonen hebben zitting in het college van B&W, dit is de helft van het totaal aantal leden van het college. 

Tussen de waardering van de raadsleden en die van het college bestaan op basis van de enquête 

geen noemenswaardige verschillen. Wanneer die er wel zijn zullen die benoemd worden.  

 

In onderstaande paragraven geven we een beeld van de uitkomsten.  

 

 

6.1 Het model 

De keuze voor een rekenkamercommissie met interne leden was: 

• Het voordeel van een rekenkamercommissie (t.o.v. een rekenkamer, red.) is dat deze dichter 

bij de raad staat, daardoor beter kan inspelen op wat daar leeft en effectiever kan communice-

ren met de raad. Dat komt ten goede aan de effectiviteit van de onderzoeken en de opvolging 

van aanbevelingen. 

De rekenkamercommissie heeft hier invulling aan gegeven door voor de jaarplannen 2007 en 2008 de 

fracties te benaderen voor onderwerpen. Alle gekozen onderwerpen komen voort uit de hieruit voort-

gekomen lijst van onderwerpen. De eerste vraag is of de respondenten dit nog altijd van belang ach-

ten. Uit de enquête blijkt dit het geval te zijn.  

 

Een belangrijke vraag is vervolgens of de rekenkamercommissie er volgens de raad en het college in 

is geslaagd om door de keuze van haar onderzoeken betrokkenheid bij hetgeen in de gemeente 

speelt te tonen. De evaluatie toont aan dat vier respondenten vinden dat de rekenkamercommissie dit 

onvoldoende heeft weten te realiseren, hier staat tegenover dat tien personen dat de rekenkamer-

commissie hier wel in is geslaagd. Vijf respondenten beoordelen dit als neutraal. De uitkomsten zijn 

weergegeven in figuur 6.1. 

 
Figuur 6.1. Overzicht gewenste en gerealiseerd betrokkenheid rekenkamer bij gemeente (N=19) 
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Vanwege de keuze voor raadsleden in de rekenkamercommissie accentueerde de raad het belang 

van externe deskundigheid in de commissie in de vorm van een externe voorzitter: 

 

Er dient derhalve externe deskundigheid / professionaliteit “in huis” te worden gehaald om de kwaliteit 

en de onafhankelijkheid van de onderzoeken en de daaruit voortvloeiende resultaten, conclusies en 

aanbevelingen te waarborgen. 

 

Aangaande het model concludeert de rekenkamercommissie dat de betrokkenheid van de rekenka-

mercommissie bij de gemeente nog altijd als zeer belangrijk element wordt gezien door de leden. Uit-

gaande van de landelijke ervaringen is het huidige gekozen model van de gemeente Oude IJssel-

streek hiervoor het meest geschikt. Een commissie volledig bestaande uit externe leden zal meer 
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afstand ervaren tot de gemeenteraad en zal meer inspanningen moeten plegen om betrokken te zijn 

bij wat er speelt. Een regionale rekenkamer heeft dit doorgaans in verregaande mate doordat deze 

betrokkenheid moet invullen voor meerdere gemeenten. 

 

Een belangrijk vraag bij het model is of er voldoende deskundigheid aanwezig is voor de uitvoering 

van de onderzoeken. Dit bepaalt voor een groot deel de impact van een rapport. Het gekozen model 

maakte het mogelijk dat de voorzitter een beroep kon doen op onderzoeksondersteuning vanuit de 

Lokale Rekenkamer bv. In de praktijk betekende dit dat per onderzoek gezocht is naar de meeste 

logische combinatie van onderzoekers voor dat specifiek onderwerp. In de enquête is nagegaan of de 

rekenkamercommissie volgens raad en college de afgelopen periode beschikte over voldoende des-

kundigheid voor de uitvoering van haar taken. Het beeld uit de enquête staat in figuur 6.2.  

 
Figuur 6.2. Overzicht uitkomsten over aanwezige deskundigheid (N=19) 
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De meningen hierover variëren tussen neutraal en deskundig.  

 

 

6.2 De onafhankelijkheid 

De raad wenste een model waarbij de rekenkamercommissie onafhankelijk was maar ook dicht bij de 

gemeente stond. Hierom is er gekozen voor een commissie met interne leden en een externe voorzit-

ter. In de evaluatie is de vraag voorgelegd in welke mate de rekenkamercommissie er in is geslaagd 

een onafhankelijke positie in te nemen. Negen respondenten geven aan dat de rekenkamercommissie 

dit heeft bereikt, negen staan hier neutraal tegenover. Eén respondent geeft aan dat dit niet gelukt is, 

zie hiervoor figuur 6.3.  

 
Figuur 6.3. Overzicht uitkomsten onafhankelijkheid van rekenkamercommissie (N=20) 
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De rekenkamercommissie constateert dat een aanzienlijk deel van de respondenten neutraal aankij-

ken tegen de onafhankelijkheid. Gezien het belang dat de raad hier aan hechtte bij de instelling van 
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de rekenkamercommissie, vraagt dit in de nabije toekomst om een verdere verdieping van de afwe-

gingen die hieraan ten grondslag liggen.  

 

6.3 Het functioneren 

 

Een eerste aspect van het functioneren van de rekenkamer is de wijze waarop de onderwerpen aan-

sluiten bij de behoeften van de raad en, in mindere mate, bij het college. Hierbij valt onderscheid te 

maken in de wijze waarop onderwerpen worden gekozen en de uiteindelijke onderwerpen van onder-

zoek. Beide elementen zijn in de enquête aan bod gekomen.  

 
Figuur 6.4.Overzicht uitkomsten wijze van onderwerpselectie (N=19) 
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Het beeld omtrent de totstandkoming van onderwerpselectie is sterk verdeeld, zo blijkt uit figuur 6.4. 

Het toont in ieder geval aan dat er over de huidige manier wisselend gedacht wordt en dat het raad-

zaam is in een volgende periode hiervoor een andere benadering te zoeken, bijvoorbeeld in een meer 

interactieve setting zoals het bezoeken van de individuele fracties. 

 

Figuur 6.5. Uitkomsten over tevredenheid gekozen onderwerpen (N=19) 
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Ook over de uiteindelijke keuze van onderwerpen is geen unaniem oordeel te geven, zie hiervoor 

figuur 6.5.  

 

Naast het onderzoek van de rekenkamer met de resultaten daarvan, heeft de rekenkamercommissie 

te maken met het zogenaamde “umfelt”. Het functioneren van de rekenkamercommissie als orgaan 

betreft de vraag in hoeverre andere actoren in de gemeente op de hoogte zijn van de activiteiten van 

de rekenkamercommissie en hoe zij hier kennis van kunnen nemen; de zichtbaarheid. Hoe de res-

pondenten hierover denken, staat in figuur 6.6. 
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Figuur 6.6. Overzicht uitkomsten zichtbaarheid rekenkamercommissie (N=19) 
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Uit de evaluatie komt naar voren dat een verschil bestaat tussen de zichtbaarheid die de responden-

ten verwachtten en zoals zij die ervaren. Een van de respondenten gaf hierover aan: 

 

De rekenkamer dient vooral open te zijn: tussentijdse (korte) rapportages en regelmatige terugkoppe-

ling naar de raad over stand van zaken, onderwerpkeuze en dergelijke. Dit met als doel de raad te 

informeren en draagvlak te creëren. 

 

De mate van tevredenheid over de communicatie verschilt per stadium waarin de rekenkamercommis-

sie zich bevindt. Er is behoefte aan meer informatie vanuit de rekenkamercommissie voorafgaand en 

tijdens een onderzoek, zo blijkt uit de evaluatie, zie figuur 6.7.  

 
Figuur 6.7. Overzicht uitkomsten tevredenheid communicatie per fase (N=19) 
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6.4 De resultaten 

 

In het raadsvoorstel ging de raad uit van twee onderzoeken per jaar en mogelijk een rol bij de beoor-

deling van de jaarstukken. In totaal heeft de rekenkamercommissie drie volledige onderzoeken uitge-

voerd en een rekenkamerbrief in combinatie met een workshop georganiseerd voor de planning en 

control cyclus. Meer onderzoek was gezien de opstartperiode niet mogelijk geweest, aangezien dit 

een te grote belasting zou vormen voor de organisatie. Dit geldt zowel voor de belasting gedurende 

het onderzoek als na het onderzoek bij het implementeren van de conclusies en aanbevelingen.  

 

In de enquête is gevraagd of de hoeveelheid uitgevoerde onderzoeken heeft voldaan aan de verwach-

tingen. In figuur 6.8 zijn de uitkomsten weergegeven.  
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Figuur 6.8. Overzicht kwantiteit van onderzoeken in eerste periode (N=18) 
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Er blijkt geen algehele tevredenheid over het aantal uitgevoerde onderzoeken. In een volgende perio-

de is het daarom zinvol om af te wegen of het uitvoeren van zogenaamde Quick-scans moet worden 

gehanteerd om te streven naar drie of vier onderzoeken per jaar. Gezien de omvang van het budget 

zou dit neerkomen op één uitgebreid onderzoek en twee Quick-scans. 

 

De doelstelling van de rekenkamercommissie is het ondersteunen van de kaderstellende en controle-

rende rol van de raad door het uitvoeren van onderzoek. Hierover geven de respondenten het volgen-

de beeld: 

 
Figuur 6.9. Overzicht uitkomsten geleverde bijdrage aan taken raad (N=18) 
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Door de raad is de taak van de raad als volgt geformuleerd: 

• Voor de gemeente Oude IJsselstreek is het van belang dat de uitkomsten van de rekenka-

meronderzoeken worden benut voor beleidsaanpassingen en veranderingen in de beleidsuit-

voering. Met andere woorden dat de gemeente en dus de burger voordeel heeft van het na-

komen van gedane aanbevelingen. 

 

Kort samengevat komt het er op neer dat de rekenkamercommissie onderzoeken uitbrengt die tot 

leereffect leiden. De respondenten is gevraagd in welke mate dit nog altijd van belang is en in welke 

mate de onderzoeken van de rekenkamercommissie tot leereffecten hebben geleid (figuur 6.10). 
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Figuur 6.10 Overzicht gewenst en gerealiseerd leereffect (N=19 resp. N=18) 
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Het leereffect wordt door een van de respondenten verder onderstreept met de volgende opmerking: 

 

Leermomenten/aanbevelingen zijn een belangrijk onderdeel van een rapport. In sommige gevallen 

zou het nuttig zijn een heronderzoek (na één jaar) uit te voeren om aan te tonen dat een aanbeveling 

effect heeft gehad. Dat weten we nu onvoldoende.  

 

Een tweede aspect dat geassocieerd wordt met rekenkameronderzoek is politiek afrekenen. De re-

kenkamercommissie Oude IJsselstreek is hier echter nooit een voorstander van geweest, aangezien 

het doel voorop stond om te verbeteren in plaats van afrekenen. In de evaluatie heeft de rekenkamer-

commissie de respondenten gevraagd hoe belangrijk zij politiek afrekenen vinden en of de onderzoe-

ken hiertoe hebben geleid. De uitkomsten zijn als volgt (figuur 6.11): 

 

 
Figuur 6.11. Gewenste en gerealiseerde mogelijkheden tot politiek afrekenen (N=19) 
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De conclusie op basis van de enquête is dat de rekenkamercommissie politiek afrekenen niet mogelijk 

heeft gemaakt en dat dit ook geen functie is van de rekenkamercommissie in de ogen van raad en 

college.  

 

  

6.5 Conclusies en advies 

 
De rekenkamercommissie kijkt terug op een interessante eerste periode. Veel werk is verricht en vier 

onderzoeken zijn afgerond. De basis voor verder rekenkameronderzoek is daarmee gelegd. De re-

kenkamerleden zelf hebben de samenwerking als constructief ervaren. 
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Op basis van de bovenstaande evaluatie kunnen enkele conclusies worden getrokken.  

 

1. In de eerste plaats is de grote mate van neutrale antwoorden op de vragen opvallend. Dat be-

tekent wellicht dat een aantal respondenten te weinig beeld heeft om een inhoudelijk oordeel 

te geven. Dit kan betekenen dat doel en functie van de rekenkamer mogelijk te weinig bekend 

zijn. Het kan ook het gevolg zijn van het feit dat de rekenkamercommissie voornamelijk on-

derzoek heeft gedaan naar beleidsvelden die vallen onder de raadscommissie Ruimte en 

Groen en de raadscommissie Bestuur en Middelen. De commissie Welzijn en Zorg heeft dus 

geen directe ervaringen op kunnen doen met het werk van de rekenkamercommissie, buiten 

de behandeling van de rapporten in de raadsvergadering.  

Wel blijkt uit de evaluatie dat een groot deel van de raad wel meer onderzoeken van de re-

kenkamer wenst. Daarom is een nadere discussie met de raad over de ervaringen en keuzes 

voor de toekomst gewenst. 

 

 

2. In de tweede plaats kan geconcludeerd worden dat de rekenkamercommissie op het vlak van 

de betrokkenheid, het faciliteren van leereffecten o.b.v. onderzoeken, het politieke afrekenen 

en de communicatie na het verrichten van onderzoek in grote lijnen in overeenstemming heeft 

gefunctioneerd met de wensen van de raad en het college. Ook valt op dat de respondenten 

neigen naar een rekenkamer die méér betrokkenheid bij de raad heeft en (daarmee) méér 

leereffect genereert. Dat geldt in zekere zin ook voor de wens tot politiek afrekenen die enkele 

respondenten hebben. Politiek afrekenen staat echter haaks op het leereffect dat de reken-

kamer zou moeten genereren.  

 

 

3. De opmerkingen omtrent de communicatie vragen om concrete verbeteracties. Ondanks dat 

een rekenkamer primair onderzoek doet, is communicatie van groot belang. Tijdens een on-

derzoek is de rekenkamer niet zichtbaar voor de raad en kan hooguit de stand  van zaken in 

procedurele zin worden gemeld. Wel kan er meer invulling worden gegeven aan de onder-

werpselectie, waarbij valt te denken aan onder meer de volgende werkwijzen:  

• Een bezoek aan de fracties. Tijdens dit bezoek kunnen de fractieleden hun onderwer-

pen aandragen. De rekenkamercommissie kan tegelijk de achterliggende motieven 

achterhalen en een eerste indicatie geven of dit binnen of buiten de competentie van 

de rekenkamercommissie valt.  

• Het voorbereiden van de onderwerpselectie tijdens een bijeenkomst / workshop met 

de raad. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk na te gaan welke onderwerpen door 

alle fracties gedragen worden en hoe deze zich lenen voor rekenkameronderzoek. 

Een minder zware variant is het bespreken van het concept jaarplan van de rekenka-

mercommissie in de raad, waarna de rekenkamercommissie het plan evt. gewijzigd 

kan vaststellen. 

• Een andere mogelijkheid vormt de rol die de rekenkamercommissie in kan nemen bij 

de bespreking en vaststelling van de jaarstukken. De rekenkamer zou jaarlijks in over-

leg met de raad een aspect van de jaarstukken kunnen beoordelen en daarover aan 

de raad rapporteren, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop zoals ook bij het on-

derzoek naar de planning en controlcyclus is gedaan. Een dergelijk jaarlijks onder-

zoek zou ook bij de begroting kunnen plaatsvinden. 
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• Als extra communicatiemiddel zou de rekenkamercommissie (in de persoon van de 

voorzitter) een of meer malen per jaar kunnen aanschuiven bij een daartoe aan te wij-

zen commissie (bijv. B&M) om de stand van zaken te bespreken en waar nodig wen-

sen en verwachtingen aan te scherpen. 

 

Advies 

De gegevens uit de enquête leiden tot het volgende advies: 

 

 

1. De resultaten van de enquête wijzen op de wens een rekenkamer/-functie te hebben die naast 

deskundig en onafhankelijk vooral ook betrokken is bij de raad, Het huidige model voldoet 

daaraan en kan in werkwijze nog verbeterd worden. Dit geldt met name de communicatie met 

de raad en het proces van onderwerpselectie. Een regionaal model zou wellicht tekort doen 

aan de gewenste betrokkenheid, omdat een regionaal model automatisch meer afstand tot de 

lokale politiek oplevert. De resultaten van de enquête wijzen dus niet in de richting van een 

ander model rekenkamer. 

  

2. Het relatief grote aantal neutrale reacties in de enquête vraagt echter wel om nadere discussie 

in de raad over de verwachtingen en wensen t.a.v. de rekenkamercommissie. Hierin kunnen 

ook gewenste verbeteringen in werkwijze worden meegenomen. Het is verstandig om deze 

scherp te stellen alvorens tot een besluit te komen over het vervolg van de rekenkamer. Deze 

herijking van de verwachtingen leidt tot een evt. aangepast ‘profiel’ van de rekenkamer in Ou-

de IJsselstreek. 

 

3. Op basis van dit profiel kan een keuze worden gemaakt over het vervolg, waarbij een beslis-

sing moet worden genomen over: 

a. het model en de bemensing (lokaal of regionaal, externe invulling of ook raadsleden, 

etc.) 

b. de positionering te midden van de gemeentelijke organisatie 

c. de randvoorwaarden (budget, ondersteuning) 

 

4. Ten slotte moet dit worden vertaald in raadsbesluit en evt. overige stukken als de verordening 

en contracten met derden. 

 

 

 

 


