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Invulling rekenkamer(functie)s

Necker geeft voor meerdere gemeenten invulling 
aan de rekenkamer(functie). Dat betekent dat uw 
gemeenteraad profiteert van:

• Kennis en expertise op het gebied van 
rekenkameronderzoek

• Ervaring met verschillende afstemmingsvormen 
tussen raad en rekenkamerfunctie

• Inhoudelijke kennis van verschillende 
beleidsterreinen en onderwerpen

• Beproefde efficiënte werkwijze



Inhoud

• Achtergrond

• Gewenst resultaat

• Communicatie

• Besteding beschikbaar 
budget



Achtergrond



Ontwikkelingen

Artikel 182 Gemeentewet: 

1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde beleid. Een door de 
rekenkamer ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid 
van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat 
geen controle van de jaarrekening.

2. Op verzoek van de raad kan een rekenkamer een onderzoek 
instellen. 



Ontwikkelingen

• Unieke positie: onderzoeken en beïnvloeden samenspel 
raad en college

• Verantwoordelijkheid: bijdragen aan kwaliteit en 
transparantie

• West-Betuwe en Buren hebben nog geen actieve 
rekenkamer

• Mogelijkheden om de regionale rekenkamer op den duur 
uit te breiden



Wetswijziging

• Aanleiding: vraagtekens bij impact rekenkamers

• Werkgroep Lokale Rekenkamers

• Versterking decentrale rekenkamers



Wetswijziging



Wetswijziging

• Nieuwe onderzoeksbevoegdheden

• NV’s en BV’s onderzoeken waarvan publieke rechtspersonen  
(gemeenten, rijk of provincie) samen meer dan 50% van de 
aandelen bezitten.

• Alle subsidies die de gemeente verstrekt onderzoeken

• Onderzoek doen naar rechtspersonen die een publieke taak 
uitvoeren (bijvoorbeeld jeugdzorg of WMO)



Wetswijziging

• Budget niet opgenomen in de wet, maar…

• Werkgroep om te kijken naar richtbedrag (nu 1 euro per 
inwoner). 

• Bedrag lijkt te gaan richting 1,50 per inwoner



Wetswijziging

• Benoeming voor 6 jaar. Dit heeft invloed op de mogelijke 
aanbesteding bij een directeurschapsmodel.



Ontwikkelingen

• Andere tijden, andere rekenkamer?

• Maatschappelijke agendering ligt niet alleen bij de raad

• Sturen op partners vraagt wat anders

• Redeneren in oorzaak en gevolg wordt lastiger

• Bezinning op invulling lokale democratie en andere 
vormen van publiek verantwoorden



Effectieve rekenkamer

• Kwaliteit van onderzoek

• Onafhankelijkheid

• Effectiviteit interne organisatie

• Relevantie gemeenteraad

• Gezag en vertrouwen in rekenkamer

• Doorwerking 



Gewenst resultaat



Uitgangspunten directeursmodel

Om een rekenkamerfunctie met impact te zijn, hanteren wij de 
onderstaande uitgangspunten: 

• Eén vast gezicht: directeur 

• Een flexibel team van ervaren en deskundige onderzoekers

• Onafhankelijk én betrokken

• Focus op positionering raad

• Dit zorgt voor schaalbaarheid. Gemeenten kunnen aanhaken 
zonder dat het model moet worden veranderd.



Werkwijze directeurschap

De rekenkamerfunctie werkt binnen een vaste jaarcyclus.
Stap 1: consultatie onderzoeksprogramma (september – december)



Werkwijze directeurschap

Stap 2: opstellen en bespreken onderzoeksopzet (december – januari)
• Conceptonderzoeksopzet opstellen

• Bespreking met begeleidingscommissie

• Definitieve opzet opstellen en start onderzoek volgens onderzoeksprotocol

Stap 3: jaarlijkse verantwoording (januari – februari)
• Opstellen jaarverslag

• Bespreking jaarverslag met begeleidingscommissie en jaarevaluatie

• De directeur is het hele jaar aanspreekbaar op kwaliteit van het rekenkamerwerk, proces en de 
onderlinge relatie



Keuze in onderzoeksvormen



Communicatie



Communicatie

Keuze voor een directeursmodel betekent veel betrokkenheid 
tussen raad en rekenkamer. Het contact verloopt op 
verschillende manieren:
• Meerdere malen per jaar afstemming tussen rekenkamer en begeleidingscommissie

• Eén gezicht en primair aanspreekpunt met een directeur

• Presentatie en toelichting onderzoeken in de raad

• Verantwoording via onderzoeksprogramma en jaarverslag

• Evaluatie halverwege de termijn



Besteding beschikbaar budget



Budgetbesteding

Verdeling budget

• Afweging balans post onderzoek en post overhead

• Overheadkosten bestaan uit: consultatieronde, bespreken van de 
onderzoeksopzet, verantwoording over onderzoeksprogramma en 
opstellen jaarverslag. Daarnaast de afstemmingsmomenten met 
de begeleidingscommissie. Gaat dus over instandhouding 
rekenkamer en het onderhouden van relatie met de raad (en 
college, organisatie).



@ NeckervanNaem
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