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De Rekenkamercommissie heeft een evaluatierapport over de eerste periode 
van haar functioneren uitgebracht. Naar aanleiding van dit rapport hebben 
het Raadspresidium en de Rekenkamercommissie overleg gehad. Op basis 
van dit overleg stelt het Raadspresidium voor de huidige samenstelling van 
de Rekenkamercommissie (met raadsleden) voor een tweede periode van 
twee jaar te handhaven, en daarbij in de verordening voor de 
Rekenkamercommissie de richtlijn op te nemen om verschillende soorten 
onderzoeksmethoden/trajecten toe te passen. De evaluatie daarvan zal eind 
2010 basis zijn voor een besluit van de nieuwe gemeenteraad over de 
rekenkamerfunctie. Op dat moment is ook zicht op een uitvoerige landelijke 
evaluatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de lokale 
rekenkamerfunctie. Die wordt rond 2010 gehouden. In die landelijke evaluatie 
zal het al dan niet handhaven van de mogelijkheid van een 
rekenkamercommissie (als alternatief voor volledig onafhankelijke 
rekenkamer) een beoordelingpunt zijn. 

Aan raadsleden mee te 
zenden stukken: 

- Raadsvoorstel. 
- Evaluatierapport Rekenkamercommissie. 

Achterliggende stukken - Verordening Rekenkamercommissie gemeente Oude IJsselstreek 2006. 

Is er behoefte aan een 
mondelinge inleiding/ 
toelichting vooraf: 

neen 

Zijn er burgers, bedrijven, 
organisaties die bericht 
van raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

- De heer drs. G.M. van Dieren, tot medio 2008 extern voorzitter van de 
Rekenkamercommissie. 
- De heer drs. R.M. Freeke, directeur De Lokale Rekenkamer B.V. (het 
adviesbureau dat de extern voorzitter leverde en het onderzoek verrichtte). 

Opmerkingen 
van het Presidium 
invullen door griffie 

Een rekenkamer(commissie) wordt wettelijk door de gemeenteraad ingesteld. 
Om die reden is dit een raadsvoorstel van het Raadspresidium. De griffie 
treedt in dit geval op als ambtelijk adviseur.  

Portefeuillehouder: Alberse (als voorzitter Gemeenteraad en Raadspresidium). 

Meer informatie bij:  
 

J. van Urk, interim-griffier 
j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl 
0315 292310 of 06 33748279 

Opmerkingen griffie De interim-griffier is tot en met 3 december bereikbaar voor informatie. 
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Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 18 december 2008 
 
Onderwerp: Evaluatie en doorstart Rekenkamercommissie 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het evaluatierapport van de Rekenkamercommissie en de in dit raadsvoorstel opgesomde 
succesfactoren benutten voor de volgende periode van de Rekenkamercommissie. 

2. De huidige samenstelling van de Rekenkamercommissie (met raadsleden en een 
onafhankelijke voorzitter) en het huidige begrotingsbudget voor de Rekenkamercommissie in 
2009 en 2010 voor een tweede periode van twee jaar handhaven. 

3. Een algemene, open oproep doen voor de vervulling van de vacature van voorzitter van de 
Rekenkamercommissie en daarbij drie bureaus (waaronder de vorige contractpartner) 
gericht om offerte vragen. 

4. Aan de Rekenkamercommissie de richtlijn meegeven om verschillende soorten 
onderzoeksmethoden/trajecten toe te passen en daarvoor het beschikbare begrotingsbudget 
flexibel te benutten. 

5. In de tweede helft van 2010 een evaluatie houden over de tweede periode van de 
Rekenkamercommissie en daarbij de landelijke evaluatie van het Ministerie van BZK over de 
lokale rekenkamerfunctie betrekken.  

 
Inleiding 
De gemeentewet verplicht de gemeenteraad tot het instellen van een lokale rekenkamer (met 
alleen onafhankelijk leden) of een lokale rekenkamerfunctie (waarvan ook raadsleden deel uit 
kunnen maken). De gemeenteraad van Oude IJsselstreek koos in 2006 voor de laatste 
mogelijkheid. De instelling van de Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek is geregeld in 
een verordening. Iedere fractie vaardigt één raadslid af in de Rekenkamercommissie. De 
voorzitter ervan en het onderzoek ervoor zijn geleverd door het adviesbureau De Lokale 
Rekenkamer B.V., waarmee het contract medio 2008 afliep. Zodra een lokale 
rekenkamer(commissie) is ingesteld, is zij onafhankelijk. Dat geldt voor de keuze van 
onderzoeksonderwerpen, het onderzoek, en de conclusies en aanbevelingen uit onderzoek. 
 
De Rekenkamercommissie bood op 3 juli 2008 een evaluatierapport aan [datum rapportage 
24 juni 2008]. In de gemeenteraadsvergadering van 2 oktober 2008 stelde de gemeenteraad 
dit rapport in handen van het Raadspresidium voor bespreking met de 
Rekenkamercommissie. Deze bespreking was op 6 oktober 2008. Conform de raadsopdracht 
van 2 oktober 2008 doet het Raadspresidium thans een voorstel aan de gemeenteraad over 
de voortzetting van de rekenkamerfunctie in Oude IJsselstreek. Het voorstel wordt 
geagendeerd in de commissie Bestuur en Middelen en daarna ter besluitvorming voorgelegd 
aan de gemeenteraad. De griffie is in dit traject de ambtelijk adviseur. 
 
Meetbare effecten 
- In 2009 en 2010 worden onderzoekrapporten van de Rekenkamercommissie omgezet in 

een raadsbesluit over conclusies en aanbevelingen daarin. 
- Gemeenteraadsbesluiten naar aanleiding van conclusies en aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie, die in enigerlei zin tot verandering of verbetering van het 
gemeentebestuur moeten leiden, leiden daar aantoonbaar toe. 

 
Achtergronden, Overwegingen, Argumenten  
Het jaarbudget voor de Rekenkamercommissie is € 48.600. Tot en met het evaluatierapport is 
door de Rekenkamercommissie € 105.350 besteed (inclusief een verlengingscontract met het 
externe adviesbureau tot medio 2008). Naast algemene kosten voor het functioneren van de 
Rekenkamercommissie (onderzoeksprotocol, reglement van orde, vergaderingen, 
secretariaat, kennismaking, jaarplannen) is het budget benut voor vijf onderzoeken: 
- onderhoud openbaar groen; 
- milieuhandhaving; 
- planning en control cyclus; 
- woningbouwbeleid; 
- en de evaluatie van de Rekenkamercommissie. 
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De evaluatie is door de Rekenkamercommissie zelf uitgevoerd. Er is daarvoor een digitale 
enquête gehouden onder raadsleden, commissieleden en collegeleden. Dat is een groep van 
50 personen, van wie 20 gereageerd hebben, waaronder 17 raadsleden. De algemene 
respons is 40%, die onder raadsleden 63%. 
De enquête en de rapportage gaan in op de volgende aspecten: 
- de betrokkenheid van de raad bij het werk van de Rekenkamercommissie; 
- de mate waarin de Rekenkamercommissie deskundig onafhankelijk was; 
- het keuzeproces en de keuze voor onderzoeksonderwerpen; 
- de zichtbaarheid van en de communicatie met de Rekenkamercommissie; 
- de hoeveelheid uitgevoerde onderzoeken; 
- de mate waarin de onderzoeken van de Rekenkamercommissie bijdroegen aan de 

kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad; 
- de wenselijkheid versus praktijk van leren resp. afrekenen door de uitgevoerde 

onderzoeken van de Rekenkamercommissie. 
 
De evaluatie mondt uit in conclusies en adviezen (voor de onverkorte versie daarvan, zie pag. 
13 en 14 van het evaluatierapport).  Het Raadspresidium en de Rekenkamercommissie 
hebben hierover doorgesproken. De kernpunten van de gedachtenwisseling zijn de volgende. 
 
De onderzoeksrapportages van de rekenkamercommissie sorteren tot op heden niet 
voldoende effect. De rapportages bieden soms teveel informatie en zouden meer gericht 
moeten zijn op de politieke oordeelsvorming die het gevolg zouden moeten zijn van de 
rapportages. Om politieke oordeelsvorming aan te moedigen moeten onderzoeks-
onderwerpen ook beter aansluiten op de evaluatiebehoefte van de gemeenteraad. De 
rapportages zouden mede daardoor (meer) moeten doorwerken naar de praktijk. Om politiek 
effect te sorteren is het tevens van belang dat de conclusies en aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie een onontkoombaar gezag hebben. Dit hangt af van de kwaliteit van 
het onderzoek, van de statuur van de (voorzitter van de ) Rekenkamercommissie en van 
zorgvuldige voorlichting vanwege de Rekenkamercommissie. Omgekeerd hangt het ook af 
van de mate waarin de Gemeenteraad(sleden) de Rekenkamercommissie serieus nemen en 
de raadsleden die er lid van zijn ondersteunen en benutten als informatiebron. Wat de 
afgelopen jaren betreft, heerst daarover over en weer een onbestemd gevoel. Ook de 
verstandhouding met het College van B&W en de ambtelijke organisatie kan nog 
productiever. Vooral omdat het doel van het onderzoek van de Rekenkamercommissie is om 
ervan te leren en erdoor te verbeteren. Kortom, de betrokkenheid van de Gemeenteraad op 
de Rekenkamercommissie en bij haar onderzoek kan en moet groter. Een meer doordachte 
consultatie van de fracties door de Rekenkamercommissie kan hieraan bijdragen: dit vraagt 
óók van de fracties meer betrokkenheid. Succesfactoren voor onderzoekstrajecten zijn: 
- een onderzoeksonderwerp moet maatschappelijk relevant zijn; 
- een onderzoeksonderwerp moet aansluiten bij de politieke behoefte; 
- een onderzoekstraject moet per keer worden vastgesteld en passen bij zowel de aard van 

het onderwerp als de meest productieve manier om de gemeenteraad te betrekken bij het 
onderzoek en de uitkomsen ervan; 

- een onderzoeksrapportage moet onbetwistbaar zijn; 
- de presentatie van en voorlichting over een onderzoeksrapportage moet het leereffect 

ervan ondersteunen; 
- de Gemeenteraad moet enigerlei besluit nemen naar aanleiding van de conclusies en 

aanbevelingen in rapportages van de Rekenkamercommissie; 
- de doorwerking van deze raadsbesluiten naar de bestuurspraktijk moet gevolgd worden, 

door de Gemeenteraad zelf in zijn controlerende rol en/of door evaluatieonderzoek van de 
Rekenkamercommissie. Hierbij is het wel van belang enig geduld te betrachten: bij 
maatschappelijk relevante onderwerpen is doorgaans niet van het ene op het andere 
moment sprake van verandering of verbetering. 

 
Bij dit alles mag de onafhankelijkheid van de Rekenkamercommissie niet in het geding zijn. 
Dat neemt niet weg dat het wel mogelijk is in de verordening een richtlijn op te nemen voor 
verschillende soorten onderzoekstrajecten tijdens de volgende periode van de 
Rekenkamercommissie. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om toepassing van bovenstaande 
succesfactoren in: 



 3 

- het gebruikelijke eigen traject van de Rekenkamercommissie om te komen van 
probleemstelling en onderzoeksvragen via gegevensverzameling en analyse tot conclusies 
en aanbevelingen; 

- participatief onderzoek: deelname van raadsleden in het onderzoekstraject zelf, 
bijvoorbeeld door een voorlopige analyse van de Rekenkamercommissie te voorzien van 
vragen aan de raadsleden en de conclusies en aanbevelingen mede te baseren op de 
reactie van de raadsleden; 

- een onderzoekstraject dat door de Rekenkamercommissie geheel wordt uitbesteed aan 
een voor het onderwerp gezaghebbende onderzoeker of onderzoeksinstituut, eventueel 
een professionele rekenkamer elders in het land; 

- een regionaal rekenkameronderzoek dat (eenmalig) wordt aangestuurd door een 
samenwerkende rekenkamer van alle Achterhoekse gemeenten. 

 
In dit licht zijn twee ontwikkelingen van belang. 
 
In de eerste plaats is het Ministerie van Binnenlandse Zaken doende met een landelijke 
evaluatie naar de staat van dualisering. De eerste fase van deze evaluatie mondt eind 2008 
uit in een standpunt van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Ten aanzien van de 
verplichting van een lokale rekenkamerfunctie is de verwachting dat deze in de wet 
gehandhaafd wordt. Daarbij is sprake van een uitvoerige landelijke evaluatie van de lokale 
rekenkamerfunctie rond 2010. In die landelijke evaluatie zal het al dan niet handhaven van de 
mogelijkheid van een rekenkamercommissie met raadsleden (als alternatief voor volledig 
onafhankelijke rekenkamer) een beoordelingpunt zijn. Andere beoordelingspunten in die 
landelijke evaluatie zijn de opstapeling van lokale onderzoeks- en controle-instrumenten en 
de rol van de burgemeester in controleprocessen. 
Door in 2009 en 2010 voor twee jaar een doorstart te maken met de Rekenkamercommissie 
van Oude IJsselstreek is de mogelijkheid aanwezig om tijdig in te spelen op het resultaat van 
de landelijke evaluatie, en daar mogelijk een bijdrage aan te leveren door middel 
verschillende soorten onderzoekstrajecten. 
 
In de tweede plaats heeft de Gemeenteraad van Doetinchem via de griffies bij de 
buurgemeenten laten vragen of er belangstelling is voor een regionale samenwerking voor de 
rekenkamer(functie). De griffie van Doetinchem is ervan op de hoogte dat Oude IJsselstreek 
eerst zijn evaluatie van de Rekenkamercommissie afrondt. Het handhaven van onze eigen 
Rekenkamercommissie sluit (incidentele) regionale samenwerking niet uit. 
 
Al met al lijnt zich uit: twee jaar doorgaan met de huidige samenstelling van de 
Rekenkamercommissie en deze de richtlijn meegeven verschillende soorten 
onderzoeksmethoden/trajecten toe te passen. In de vacature van de voorzitter van de 
Rekenkamercommissie zal dan voor 2009 en 2010 moeten voorzien. Voor een zo groot 
mogelijke kwaliteit en een goede marktwerking is het raadzaam deze vacature algemeen 
open te stellen in combinatie met een gerichte offertevraag aan drie in aanmerking komende 
bureaus (waaronder De Lokale Rekenkamer B.V.). 
 
Uitvoering 
 
Personeel: 
- handhaving van het lidmaatschap van de huidige gemeenteraadsleden van de 

Rekenkamercommissie gedurende de huidige gemeenteraadsperiode; 
- na de raadsverkiezingen van 2010 formeel nieuw besluit voor afvaardiging van fracties 

naar de Rekenkamercommissie; 
- algemene openstelling van de vacature voorzitter Rekenkamercommissie en daarbij drie 

bureaus (waaronder de vorige contractpartner De Lokale Rekenkamer B.V.) gericht wijzen 
op de vacature en offerte vragen voor bemensing van de voorzittersfunctie. 

 
Planning:  
- begin 2009 aanpassing verordening met richtlijn om verschillende soorten 

onderzoeksmethoden/trajecten toe te passen; 
- februari/maart oproep en selectie voorzitter Rekenkamercommissie: oproep en selectie 

gezamenlijk door het Raadspresidium en de raadsleden in de Rekenkamercommissie; 
- 2 april 2009 benoeming voorzitter Rekenkamercommissie in gemeenteraadsvergadering; 
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- april 2009 t/m zomer 2010 doorstart Rekenkamercommissie met verschillende soorten 
onderzoekstrajecten; 

- door de raadsgriffier gecoördineerde evaluatie van de doorstartperiode in de tweede helft 
van 2010, uitmondend in een raadsbesluit. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
- Het huidige begrotingsbudget voor de Rekenkamercommissie handhaven in 2009 en 2010, 

met toepassing van inflatiecorrectie. 
- Binnen dit budget een vast contract aangaan ten behoeve van de externe voorzitter van de 

Rekenkamercommissie. 
- Het resterende budget ter beschikking van de Rekenkamercommissie stellen voor het 

(laten) uitvoeren van verschillende soorten onderzoekstrajecten. 
 
Het Raadspresidium, 
 
 
 
J. van Urk MPM    J.P.M. Alberse 
interim-griffier    burgemeester 
 


