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1.

Inleiding

1.1.

Aanleiding

Gemeenteraden van de BEL gemeenten
2

Per 1 januari 2006 is middels de vaststelling van de verordening op de Rekenkamercommissie
door

de

gemeenteraden

van

de

gemeenten

Blaricum,

Eemnes

en

Laren

de

Rekenkamercommissie BEL opgericht. Bij de vaststelling van de genoemde verordening is
afgesproken dat na een periode van drie jaar een evaluatie op het functioneren van de
rekenkamerfunctie zou plaatsvinden.
In opdracht van de gemeenteraden van de BEL gemeenten heeft de Rekenkamercommissie
BEL in het najaar van 2010 een onderzoeksopzet geformuleerd bestaande uit vijf deelvragen.
Namens de gemeenteraden heeft de Rekenkamercommissie BEL aan het bureau Van Loon
Finance, Control & Audit verzocht de evaluatie uit te voeren overeenkomstig de aanpak zoals
opgenomen in de hiertoe uitgebrachte offerte.
1.2.

Doelstelling onderzoek (onderzoeksvraag)

Met de evaluatie wensen de gemeenteraden een antwoord te krijgen op de centrale vraag of
de rekenkamerfunctie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren voldoet en op welke
punten verbetering nodig zijn. Om deze vraag te beantwoorden moet het onderzoek
(evaluatie) een antwoord geven op de volgende deelvragen:
1.

Zijn de bij de oprichting van de Rekenkamercommissie gekozen uitgangspunten
voor verbetering vatbaar?

2.

Hoe functioneert de Rekenkamercommissie?

3.

Is de kwaliteit van de onderzoeken voldoende?

4.

Wat is de impact van de onderzoeken?

5.

Communiceert de Rekenkamercommissie voldoende?

Het uitgevoerde onderzoek zal op deze vijf deelvragen een antwoord geven. In hoofdstuk 5
worden de bevindingen die voortkomen uit het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 6 zullen
aan de hand van de bevindingen uit hoofdstuk 5 de conclusies worden geformuleerd. Deze
oordeelsvorming in hoofdstuk 6 zal zoveel als mogelijk worden geobjectiveerd aan de hand
van feiten. Volgend op de formulering van de conclusies zullen voor de vijf deelvragen
aanbevelingen worden gedaan. Deze aanbevelingen zijn gerelateerd aan de conclusies en
hebben het oogmerk om verbeteringen aan te brengen om de rekenkamerfunctie te
optimaliseren. De gemeenteraden zullen in samenspraak met de Rekenkamerfunctie moeten
bepalen op welke wijze de aanbevelingen worden overgenomen.
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Normenkader

Kenmerkend aan een onderzoek waarin een oordeel moet worden gegeven, is dat een
normenkader wordt opgesteld waaraan de feiten en omstandigheden worden getoetst. In de
onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie is geen normenkader opgenomen. Voor dit
onderzoek (evaluatie) is als normenkader de Verordening op de Rekenkamercommissie 2005
gehanteerd, zoals deze door de gemeenteraden van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren
zijn vastgesteld. Dit onderzoek richt zich namelijk op de vraag of de rekenkamerfunctie
voldoet en wel vanuit de optiek van de opdrachtgever: de gemeenteraden van de BEL
gemeenten. In de genoemde verordening zijn de afspraken inzake de inrichting en werking
van de rekenkamerfunctie verwoord.
Naast de verordening zijn in het Reglement van Orde en het Onderzoeksprotocol nadere
bepalingen opgenomen inzake de werkwijze van de Rekenkamercommissie. Deze worden niet
als normenkader meegenomen, aangezien deze documenten niet door de gemeenteraden
(opdrachtgevers) maar door (het bestuur van) de Rekenkamercommissie zijn vastgesteld.
Voor de volledigheid van de oordeelsvorming zijn relevante bepalingen ter zake in een
afzonderlijke bijlage bij dit rapport verwoord.
Het onderzoek zal bij iedere deelvraag een antwoord geven in hoeverre hetgeen is
overeengekomen in de verordening wordt bereikt. Bij de conclusies en aanbevelingen zal
worden aangegeven in hoeverre de uitkomsten van het onderzoek aanleiding zijn om een
aanpassing van de verordening te bezien.
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2.

Samenvatting

2.1.

Inleiding

Per 1 januari 2006 is middels de vaststelling van de verordening op de Rekenkamercommissie
door

de

gemeenteraden

van

de

gemeenten

Blaricum,

Eemnes

en

Laren

de

Rekenkamercommissie BEL opgericht. Hierbij is afgesproken dat na een periode van drie jaar
een

evaluatie

op

het

functioneren

van

de

rekenkamerfunctie

zou

plaatsvinden.

De

Rekenkamercommissie heeft hiertoe in opdracht van de gemeenteraden van de BEL
gemeenten een onderzoeksopzet opgesteld op basis waarvan de evaluatie is uitgevoerd.
In deze samenvatting wordt de evaluatie in verkorte vorm gepresenteerd op een zodanige
wijze dat hiermee een goed totaalbeeld ontstaat van de uitkomsten. Meer gedetailleerde en
onderbouwende informatie is opgenomen in de hoofdstukken 3 t/m 6 van deze rapportage en
de hiertoe behorende bijlagen.
2.2.

Aanpak onderzoek en situatiebeschrijving

Doelstelling onderzoek en normenkader
Doelstelling
Met de evaluatie wensen de gemeenteraden een antwoord te krijgen op de centrale vraag of
de rekenkamerfunctie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren voldoet en op welke
punten verbetering nodig is. Om deze vraag te beantwoorden, moet het onderzoek
(evaluatie) een antwoord geven op de volgende deelvragen:
1.

Zijn de bij de oprichting van de Rekenkamercommissie gekozen uitgangspunten
voor verbetering vatbaar?

2.

Hoe functioneert de Rekenkamercommissie?

3.

Is de kwaliteit van de onderzoeken voldoende?

4.

Wat is de impact van de onderzoeken?

5.

Communiceert de Rekenkamercommissie voldoende?

In de navolgende paragrafen volgt een uiteenzetting van de onderzoeksresultaten gerelateerd
aan de vijf deelvragen. Hierbij wordt per deelvraag ingegaan op de bevindingen en conclusies
van de evaluatie, alsmede worden aanbevelingen ter verbetering van de rekenkamerfunctie
gegeven.
Normenkader
Voor

dit

onderzoek

Rekenkamercommissie

(evaluatie)
2005

is

gehanteerd,

als

normenkader

zoals

deze

door

de
de

Verordening
gemeenteraden

op

de

van

de

gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn vastgesteld. Dit onderzoek richt zich namelijk op
de vraag of de rekenkamerfunctie voldoet en wel vanuit de optiek van de opdrachtgever: de
gemeenteraden van de BEL gemeenten. In de genoemde verordening zijn de afspraken inzake
de inrichting en werking van de rekenkamerfunctie verwoord. Naast de verordening zijn in het
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Reglement van Orde en het Onderzoeksprotocol nadere bepalingen opgenomen inzake de
werkwijze van de Rekenkamercommissie. Deze zijn niet als normenkader meegenomen,
aangezien deze documenten niet door de gemeenteraden (opdrachtgevers) maar door (het
bestuur van) de Rekenkamercommissie zijn vastgesteld.
Situatiebeschrijving
Keuze inrichting rekenkamerfunctie
In de (nieuwe) gemeentewet is bepaald dat de gemeenten met ingang van 2006 dienen te
beschikken

over

rekenkamerfunctie

een

rekenkamerfunctie.

Met

werd

door

beoogd

de

wetgever

het
de

‘verplicht’

invullen

controlerende

van

functie

van

een
de

gemeenteraad te versterken. De wetgever geeft de gemeente de mogelijkheid om te kiezen
voor een rekenkamer of een rekenkamerfunctie. De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren
hebben door bij een verordening regels vast te stellen, gekozen voor de uitoefening van een
rekenkamerfunctie. De drie BEL gemeenten hebben hier echter in grote lijnen vergelijkbare
keuzes gemaakt als voor de rekenkamer. Zo is in de verordening in artikel 3 bepaald dat de
Rekenkamercommissie bestaat uit (drie) leden die door de raad van buiten de kring van zijn
leden

worden

aangewezen.

Hiermee

wordt

beoogd

de

onafhankelijkheid

van

de

rekenkamerfunctie te bevorderen.
Historisch overzicht activiteiten
De rekenkamerfunctie is per 1 januari 2006 ingesteld met de vaststelling van een verordening
en de gezamenlijke oprichting van de Stichting Rekenkamercommissie BEL. Het onderstaande
overzicht geeft inzicht in de activiteiten die de Rekenkamercommissie heeft uitgevoerd vanaf
2006.
Historisch overzicht activiteiten Rekenkamercommissie
Onderzoek

Jaar

Grondbeleid Eemnes

2006

Gemeentewerf BEL Gemeenten

2007

Vandaag is rood

2008

Grip op onderwijs

2009

Subsidiebeleid

2010

Integriteitsbeleid

2010

Onderzoek beheersing grote projecten

2010/2011

Korte toets
Aanbesteding BEL kantoor

2009

Inhuur externen

2009

Aankoop Diaconie-gronden Eemnes

2010

Exploitatie Cultuurhuis Laren

2010

Riool- en Afvalstoffenheffing Blaricum

2010/2011
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Uit het bovenstaande historische overzicht blijkt dat de intensiteit (frequentie) van de
activiteiten van de Rekenkamercommissie de voorbije (twee jaar) aanzienlijk is toegenomen.
In de eerste drie jaar (2006 t/m 2008) zijn drie onderzoeken uitgevoerd, terwijl in de voorbije
twee jaar (2009 en 2010) drie onderzoeken en vier korte toetsen zijn uitgevoerd. Tevens is
eind 2010 een aanvang gemaakt met een nieuw onderzoek (onderzoek beheersing grote
projecten) en een korte toets (Riool- en Afvalstoffenheffing Blaricum).
Aanpak onderzoek
Het onderzoek (evaluatie) is gericht op de centrale vraag (volgens de onderzoeksopzet van de
Rekenkamercommissie) of de rekenkamerfunctie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en
Laren voldoet en op welke punten verbetering nodig zijn. In chronologische volgorde zijn de
volgende fasen doorlopen:


Fase 1: Oriëntatie en voorbereiding: In deze fase is de aanleiding van het onderzoek
en de betekenis van de deelvragen nader beoordeeld. Deze fase is afgesloten met

een

inventarisatielijst van relevante documenten, een vragenlijst enquête raadsleden en een
lijst van personen (raadsleden en collegeleden) waarmee een interview wordt afgenomen;


Fase 2: Bestudering documenten: In deze fase zijn de beschikbare documenten
bestudeerd en opgenomen in het document ‘uitkomsten documentenstudie’ (bijlage
rapportage);



Fase 3: Enquête raadsleden: In deze fase is de enquête raadsleden uitgevoerd en zijn
de uitkomsten van de enquête in een samenvattend document vastgelegd (bijlage
rapportage). De vijf deelvragen zijn hierbij nader uitgewerkt in achttien vragen om inzicht
te krijgen welk oordeel de raadsleden hebben over de vijf deelvragen. In totaal heeft circa
60 % van de raadsleden de enquête ingevuld en teruggestuurd;



Fase 4: Interviews raads- en collegeleden: In deze fase zijn de interviews gevoerd
met zowel de raadsleden als de collegeleden van de BEL gemeenten. Hierbij zijn per
gemeente twee raadsleden en twee collegeleden geïnterviewd, welke zijn vastgelegd in
twee samenvattende documenten (bijlagen rapportage). Van iedere BEL gemeente zijn 2
raadsleden

(1

raadslid

coalitiepartij

en

1

raadslid

oppositiepartij)

en 2

collegeleden

geïnterviewd. De interviews zijn uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vijf deelvragen van
de onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie. In de vraagstelling zijn de uitkomsten van
de raadsenquête betrokken om meer inzicht te krijgen in de uitkomst hiervan;


Fase 5: Rapportage: In deze fase zijn de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek
(fase 1 tot en met 4) uiteengezet in een conceptrapportage. In deze conceptrapportage
zijn de bevindingen van het onderzoek opgenomen en besproken met de leden van de
Rekenkamercommissie en de griffiers van de BEL gemeenten. Na deze bespreking is de
definitieve rapportage opgesteld, bestaande uit de conceptrapportage aangevuld met de
conclusies, aanbevelingen en samenvatting. Deze rapportage is aangeboden aan de
gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren.
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De gemeenteraden zijn verantwoordelijk voor het vervolgproces van de evaluatie. In het plan
van aanpak van de offerte is voorzien in een presentatie (toelichting) door de opsteller van het
rapport.
2.3.

Deelvraag 1: Zijn de bij de oprichting van de Rekenkamercommissie gekozen
uitgangspunten voor verbetering vatbaar?

Conclusies/bevindingen
Uit de evaluatie blijkt dat de gemeenteraden de huidige vorm van de gezamenlijke BEL
Rekenkamercommissie wensen voort te zetten. Deze keuze wordt door de raadsleden
ingegeven

vanuit

onafhankelijkheid

de
en

BEL

gedachte

objectiviteit

en

van

de

het

kostenperspectief.

inrichting

van

de

Tevens

wordt

de

Rekenkamercommissie

(samenstelling Rekenkamercommissie uit drie leden van buiten de kring van de raad) nog
steeds gedragen door de gemeenteraden.
Aanbevelingen
De uitgevoerde evaluatie geeft ten aanzien van deze deelvraag aan dat er geen aanleiding is
om verbeterpunten aan te brengen in de huidige vorm van de rekenkamerfunctie.
2.4.

Deelvraag 2: Hoe functioneert de Rekenkamercommissie?

Conclusies/bevindingen
Bij deze deelvraag is nader onderzocht of de gekozen onderzoeksonderwerpen en de
betrokkenheid van de raadsleden aansluiten bij de behoeften van de raadsleden. Tevens is
onderzocht in hoeverre de invulling van de hoor en wederhoor procedure aansluit bij de
behoefte van de raads- en collegeleden. Uit de evaluatie blijkt dat de gemeenteraden
verbetermogelijkheden

zien

in

de

verhoging

van

de

toegevoegde

waarde

van

de

rekenkamerfunctie. Deze verbetermogelijkheden houden nauw verband met de keuze van de
onderzoeksonderwerpen.

De

gemeenteraadsleden

geven

te

kennen

dat

het

onderzoeksprogramma beter dient aan te sluiten bij de behoeften van de raadsleden. Hierdoor
wordt volgens de gemeenteraadsleden de toegevoegde waarde van de onderzoeken verhoogd.
Vanuit

het

perspectief

van

het

college

is

een

betere

afstemming

van

het

onderzoeksprogramma wenselijk. Deze afstemming kan volgens de collegeleden een bijdrage
leveren aan meer relevantere onderzoeksonderwerpen dan tot dusverre.
Aanbevelingen
De uitgevoerde evaluatie leidt tot de volgende aanbevelingen ter verbetering:


In

gezamenlijkheid

met

de

gemeenteraden

van

de

BEL

gemeenten

zal

de

Rekenkamercommissie kaders moeten ontwikkelen ten aanzien van de keuze van de
onderzoeksonderwerpen.
evenwichtige

verdeling

Hierbij
van

het

dienen

afspraken

beschikbare

gemaakt

budget,

de

te

worden

betrokkenheid

over

de

van

de

gemeenteraadsleden in het keuzeproces en de wijze van afstemming met de colleges. De
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voorkeur gaat uit naar het onverkort handhaven van de bepaling uit de Verordening op de
Rekenkamercommissie

om

de

uiteindelijke

keuze

voor

het

bepalen

van

de

onderzoeksonderwerpen bij de Rekeningcommissie te laten. Dit vanuit de borging van de
onafhankelijkheid en objectiviteit van de rekenkamerfunctie;


Voorafgaande aan het definitief vaststellen van het jaarplan dienen de indieners van
onderzoeksonderwerpen schriftelijk te worden geïnformeerd over de argumenten van de
‘voorlopige’ afwijzing van het verzoek;



Het college dient door de Rekenkamercommissie in de gelegenheid te worden gesteld om
een

schriftelijke

zienswijze

te

geven

op

het

onderzoeksrapport.

Hierbij

dient

de

Rekenkamercommissie in een ‘nawoord’ aan te geven op welke wijze de zienswijze heeft
geleid tot een aanpassing van het onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport, de
zienswijze van het college en het nawoord van de Rekenkamercommissie worden
vervolgens door de Rekenkamercommissie aan de gemeenteraad aangeboden.
2.5.

Deelvraag 3: Is de kwaliteit van de onderzoeken voldoende?

Conclusies/bevindingen
Bij deze deelvraag is nader onderzocht of de onderzoeken van de Rekenkamercommissie een
bijdrage hebben geleverd aan de doeltreffendheid van beleid, de doelmatigheid van de
uitvoering van het beleid en de controlerende rol van de gemeenteraad. Tevens is hierbij
onderzocht in hoeverre de onderzoeken kwalitatief goed en deugdelijk zijn uitgevoerd. Uit de
evaluatie kan het volgende worden geconcludeerd:


De raadsleden oordelen positief over de kwaliteit en de deugdelijkheid van de uitgevoerde
onderzoeken en uitgebrachte rapportages van de Rekenkamercommissie;



De toegevoegde waarde van de rekenkamerfunctie is in de voorbije jaren toegenomen als
gevolg van de hogere frequentie van het aantal uitgebrachte onderzoeksrapporten door de
Rekenkamercommissie;



De tot dusverre door de Rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoeken zijn voornamelijk
gericht geweest op de toepassing en naleving van beleidskaders en regelgeving;



De raadsleden hebben een voorkeur voor de korte toetsen, omdat de onderwerpen beter
aansluiten bij de behoefte van raadsleden;



De raadsleden geven aan onvoldoende inzicht te hebben in het effect van de onderzoeken
op de verbetering van de resultaten van de BEL combinatie.

Aanbevelingen
Ter zake de verhoging van de toegevoegde waarde worden bij deze deelvraag geen nadere
aanbevelingen gedaan. De verhoging van de toegevoegde waarde van de onderzoeken houden
immers nauw verband houdt met een grotere betrokkenheid (invloed) van de raadsleden bij
de keuze van de onderzoeksonderwerpen. Hiertoe zijn bij deelvraag 2 nadere aanbevelingen
gedaan

voor

het

ontwikkelen

van

kaders

ten

aanzien

van

de

keuze

van

de

onderzoeksonderwerpen. De kwaliteit en deugdelijkheid van de onderzoeken scoren bij de
raadsleden een ruime voldoende. Aanbevolen wordt om de onderzoeksrapporten kort en
bondig te houden.
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Deelvraag 4: Wat is de impact van de onderzoeken?

Conclusies/bevindingen
Bij deze deelvraag wenst de Rekenkamer inzicht te krijgen in de gerealiseerde effecten als
gevolg van de uitgevoerde onderzoeken. Uit het onderzoek is gebleken er bij de raadsleden
onvoldoende inzicht bestaat in hoeverre de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in de
praktijk door het college dan wel het BEL bestuur zijn (worden) opgevolgd. De raadsleden
geven te kennen beter geïnformeerd te willen worden over de effectuering van de
aanbevelingen.

De

raadsleden

geven

te

kennen

dat

ze

de

aanbevelingen

van

de

Rekenkamercommissie delen en dat de gemeenteraad de aanbevelingen dan ook overwegend
overneemt.
Aanbevelingen
Ter

verbetering

van

de

‘impact’

van

de

onderzoeken

wordt

aanbevolen

om

onder

verantwoordelijkheid van het college een systematisch volgsysteem op te zetten om de
gemeenteraden te informeren over de realisatie van de door de gemeenteraad overgenomen
aanbevelingen inzake de onderzoeken van de Rekenkamercommissie. Aanbevolen wordt om
hierbij aan te sluiten bij de bestuurlijke planning & control cyclus, zoals het opnemen van een
hoofdstuk hierover in de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag.
2.7.

Deelvraag 6: Communiceert de Rekenkamercommissie voldoende?

Conclusies/bevindingen
Bij deze deelvraag wenst de Rekenkamer inzicht te krijgen in de toereikendheid van de
communicatie door de Rekenkamercommissie, zowel ten aanzien

van de uitgevoerde

onderzoeken en onderzoeksresultaten, alsmede over haar rol en functie. Uit het onderzoek is
gebleken dat de gemeenteraadsleden in voldoende mate door de Rekenkamercommissie
worden geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken, zoals ten aanzien van de hoog
gewaardeerde mondeling gegeven toelichting bij de gemeenteraadsbehandeling. Wel geven de
raadsleden te kennen dat de communicatie met de Rekenkamercommissie teveel ‘op afstand’
plaatsvindt, zoals ten aanzien van de bepaling van de jaarlijkse onderzoeksagenda en het
verschijnen van een onderzoeksrapport.
Aanbevelingen
Ten aanzien van de communicatie vanuit de Rekenkamercommissie wordt aanbevolen om het
overleg tussen de Rekenkamercommissie en de gemeenteraadsleden te intensiveren. Zo
verdient

het

de

aanbeveling

om

voorafgaande

aan

een

nieuw

onderzoeksjaar

onderzoeksagenda te behandelen in een gemeenschappelijk raadsoverleg van de

de
BEL

gemeenten.
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Algemene conclusie

Bovenstaand zijn voor de vijf deelvragen uit de onderzoeksopzet conclusies geformuleerd. De
conclusies

vertonen

een

grote

mate

van

samenhang.

In

algemene

zin

kan

worden

geconcludeerd dat uit het onderzoek blijkt dat de gemeenteraden de huidige vorm van de
gezamenlijke BEL Rekenkamercommissie wensen voort te zetten. Uit het onderzoek blijkt
tevens dat de gemeenteraadsleden positief oordelen over de kwaliteit van de onderzoeken en
uitgebrachte rapporten. Uit het onderzoek blijkt evenwel dat de gemeenteraadsleden wel
verbetermogelijkheden zien voor meer toegevoegde waarde van de rekenkamerfunctie. Deze
verbetermogelijkheden

hangen

voornamelijk

samen

met

de

keuze

van

de

onderzoeksonderwerpen. De gemeenteraadsleden wensen hier een onderzoeksprogramma dat
beter aansluit bij de behoeften van de raadsleden.
Ten aanzien van de hierboven benoemde verbetermogelijkheden zijn hierboven bij paragraaf
2.3 t/m 2.7 aanbevelingen gedaan. Hierbij wordt aanbevolen om nadere kaders te ontwikkelen
op basis waarvan de keuze van de onderzoeksonderwerpen wordt bepaald. Belangrijke
elementen bij het neerzetten van de kaders is de wijze waarop de raadsleden in dit
keuzeproces wordt betrokken. Daarnaast wordt aanbevolen om de bestuurlijke hoor en
wederhoor

procedure

toe

te

passen

zoals

deze

in

de

Verordening

op

de

Rekenkamercommissie is opgenomen. De gemeenteraden krijgen hiermee inzicht in de
uitvoeringsconsequenties van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. De voorkeur
gaat uit naar het onverkort handhaven van de bepaling uit de Verordening op de
Rekenkamercommissie

om

de

uiteindelijke

keuze

voor

het

bepalen

van

de

onderzoeksonderwerpen bij de Rekeningcommissie te laten. Dit vanuit de borging van de
onafhankelijkheid en objectiviteit van de rekenkamerfunctie.
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3. Situatiebeschrijving
3.1.

Inleiding

In de (nieuwe) gemeentewet is in hoofdstuk IVa en IVb bepaald dat de gemeenten met ingang
van 2006 dienen te beschikken over een rekenkamerfunctie. De rekenkamerfunctie is
geïntroduceerd in het verlengde van de invoering van het dualisme, waarbij aan de
gemeenteraad de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en de controlerende functie
wordt toebedeeld. Met het ‘verplicht’ invullen van een rekenkamerfunctie werd door de
wetgever beoogd de controlerende functie van de gemeenteraad te versterken. In paragraaf
3.2. zal worden ingegaan op de door de BEL gemeenten gemaakte keuzes ter zake. Paragraaf
3.3. geeft een historisch overzicht van de activiteiten van de Rekenkamercommissie vanaf de
invoering in 2006.
3.2.

Keuzes inrichting rekenkamerfunctie

In de gemeentewet geeft de wetgever de gemeente de mogelijkheid om te kiezen voor een
rekenkamer. Hierbij stelt de gemeenteraad de rekenkamer in door een besluit te nemen met
het van toepassing verklaren van hoofdstuk IVa van de gemeentewet. De gemeenten
Blaricum, Eemnes en Laren hebben hiervan afgezien door bij een verordening regels vast te
stellen voor de uitoefening van een rekenkamerfunctie, waarbij hoofdstuk IVb van toepassing
is. Het wezenlijke verschil tussen een rekenkamer hoofdstuk IVa en een rekenkamerfunctie
volgens hoofdstuk IVb is gelegen in de samenstelling van de rekenkamer(commissie) en de
benoeming van de leden van de rekenkamer(commissie). De drie BEL gemeenten hebben hier
echter in grote lijnen vergelijkbare keuzes gemaakt zoals deze in hoofdstuk IVA zijn bepaald.
Zo is in de verordening in artikel 3 bepaald dat de Rekenkamercommissie bestaat uit (drie)
leden die door de raad van buiten de kring van zijn leden worden aangewezen. Hiermee wordt
beoogd de onafhankelijkheid van de rekenkamerfunctie te bevorderen.
3.3.

Historisch overzicht activiteiten

De rekenkamerfunctie is per 1 januari 2006 ingesteld. Hiertoe hebben de gemeenteraden
besloten met de vaststelling van de Verordening op de Rekenkamercommissie en de
gezamenlijke

oprichting

van

de

Stichting

Rekenkamercommissie

BEL.

In

de

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn ten aanzien van de
samenwerking nadere afspraken gemaakt.
In

het

onderstaande

overzicht

wordt

inzicht

gegeven

in

de

activiteiten

die

de

Rekenkamercommissie heeft uitgevoerd vanaf 2006, waarbij onderscheid wordt gemaakt in
het door de Rekenkamercommissie aangebrachte onderscheid van onderzoeken en korte
toetsen. Volgend op dit overzicht wordt een nadere toelichting (analyse) gegeven.
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Historisch overzicht activiteiten Rekenkamercommissie
Onderzoek

Jaar

Grondbeleid Eemnes

2006

Gemeentewerf BEL Gemeenten

2007

Vandaag is rood

2008

Grip op onderwijs

2009

Subsidiebeleid

2010

Integriteitsbeleid

2010

Onderzoek beheersing grote projecten

2010/2011

Korte toets
Aanbesteding BEL kantoor

2009

Inhuur externen

2009

Aankoop Diaconie-gronden Eemnes

2010

Exploitatie Cultuurhuis Laren

2010

Riool- en Afvalstoffenheffing Blaricum

2010/2011

Toelichting (analyse)
Uit het bovenstaande historische overzicht blijkt dat de intensiteit (frequentie) van de
activiteiten van de Rekenkamercommissie de voorbije (twee jaar) aanzienlijk is toegenomen.
In de eerste drie jaar (2006 t/m 2008) zijn drie onderzoeken uitgevoerd, terwijl in de voorbije
twee jaar (2009 en 2010) drie onderzoeken en vier korte toetsen zijn uitgevoerd. Tevens is
eind 2010 een aanvang gemaakt met een nieuw onderzoek (onderzoek beheersing grote
projecten) en een korte toets (Riool- en Afvalstoffenheffing Blaricum).
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4. Aanpak onderzoek
In de offerte van het bureau Van Loon Finance, Control & Audit is de aanpak van het
onderzoek uiteengezet. De aanpak kenmerkt zich door in belangrijke mate de opdrachtgever
(gemeenteraden) te consulteren om een antwoord te krijgen op de centrale vraag (volgens de
onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie) of de rekenkamerfunctie voor de gemeenten
Blaricum, Eemnes en Laren voldoet en op welke punten verbetering nodig zijn. Volgens deze
aanpak zijn in chronologische volgorde de volgende fasen doorlopen:


Fase 1: Oriëntatie en voorbereiding: In deze fase zijn de beschikbare documenten
(verordening, jaarplannen, onderzoeksrapporten e.d.) globaal beoordeeld en zijn de leden
van de Rekenkamercommissie geconsulteerd. Dit om meer inzicht te krijgen in de
aanleiding van het onderzoek en de betekenis van de deelvragen. Fase 1 is afgesloten
met:
o

een inventarisatielijst van relevante documenten;

o

een vragenlijst enquête raadsleden;

o

een lijst van personen (raadsleden en collegeleden) waarmee een interview wordt
afgenomen.



Fase 2: Bestudering documenten: In deze fase zijn de uit de inventarisatielijst van fase
1 benoemde documenten nader bestudeerd. De uitkomsten van deze studie zijn
opgenomen in het document ‘uitkomsten documentenstudie’ en is als bijlage bij deze
rapportage gevoegd;



Fase 3: Enquête raadsleden: In deze fase is de enquête raadsleden uitgevoerd en zijn
de zijn de uitkomsten van de enquête vastgelegd en nader geanalyseerd. Ter zake is een
samenvattend

document

vervaardigd

waarin

de

uitkomsten

van

de

enquête

zijn

opgenomen. Dit document is als bijlage bij deze rapportage gevoegd;


Fase 4: Interviews raads- en collegeleden: In deze fase zijn de interviews gevoerd
met zowel de raadsleden als de collegeleden van de BEL gemeenten. Hierbij zijn per
gemeente twee raadsleden en twee collegeleden geïnterviewd, welke zijn vastgelegd in
twee samenvattende documenten (uitkomst interviews raadsleden en uitkomst interviews
raadsleden). Deze documenten zijn als bijlagen bij deze rapportage gevoegd;



Fase 5: Rapportage: In deze fase zijn de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek
(fase 1 tot en met 4) uiteengezet in een conceptrapportage. In deze conceptrapportage
zijn de bevindingen van het onderzoek opgenomen en besproken met de leden van de
Rekenkamercommissie en de griffiers van de BEL gemeenten. Dit ten behoeve van de
beoordeling van de juistheid en volledigheid van de bevindingen. Na deze bespreking is de
definitieve rapportage opgesteld, bestaande uit de conceptrapportage aangevuld met de
conclusies, aanbevelingen en samenvatting. Deze rapportage is aangeboden aan de
gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren.

De gemeenteraden zijn verantwoordelijk voor het vervolgproces van de evaluatie. In het plan
van aanpak van de offerte is voorzien in een presentatie (toelichting) door de opsteller van het
rapport.
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Hieronder volgt een uiteenzetting van de uitgevoerde raadsenquête en de interviews met de
raads- en collegeleden. De uitkomsten hiervan zijn in hoofdstuk 5 per deelvraag nader
uitgewerkt.
Uitkomsten raadsenquête
Overeenkomstig de van tevoren bepaalde aanpak is een raadsenquête uitgevoerd. Hiertoe zijn
de vijf deelvragen nader uitgewerkt in achttien vragen om inzicht te krijgen welk oordeel de
raadsleden hebben over de vijf deelvragen. In totaal heeft circa 60 % van de raadsleden de
enquête ingevuld en teruggestuurd. De uitkomsten van de raadsenquête zijn als bijlage aan
deze rapportage gevoegd.
Uitkomsten interviews raadsleden
Overeenkomstig de opzet van de evaluatie Rekenkamercommissie BEL zijn van iedere BEL
gemeente 2 raadsleden (totaal 6) geïnterviewd, waarvan 1 raadslid van een oppositiepartij en 1
raadslid van een collegepartij. De interviews zijn uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vijf
deelvragen van de onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie. In de vraagstelling zijn de
uitkomsten van de raadsenquête betrokken om meer inzicht te krijgen in de uitkomst hiervan.
Tevens zijn de interviews gebruikt om de nog resterende vragen naar aanleiding van de
bestudering van de documenten te beantwoorden.
Uitkomsten interviews collegeleden
Analoog aan de opzet van de evaluatie Rekenkamercommissie BEL zijn van iedere BEL gemeente 2
collegeleden (totaal 6) geïnterviewd. De interviews zijn uitgevoerd om vanuit het perspectief van
de colleges de vijf deelvragen van de onderzoeksopzet te beantwoorden, alsmede inzicht te krijgen
op welke wijze de colleges invulling geven aan de uitvoerende rol. Bij een aantal deelvragen is de
zienswijze van de colleges niet of minder relevant.
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Bevindingen

5.1.

Inleiding

Volgens de in hoofdstuk 4 beschreven aanpak zijn de volgende fasen in het onderzoek
doorlopen:


Documentenstudie;



Enquête raadsleden;



Interviews raads- en collegeleden.

In dit hoofdstuk wordt per deelvraag ingegaan op de uitkomst van het uitgevoerde onderzoek.
Hierbij wordt per deelvraag de volgende indeling gehanteerd:


Uitwerking vraagstelling in normenkader;



Uitkomsten documentenstudie;



Uitkomsten enquête raadsleden;



Uitkomsten interviews raads- en collegeleden.

In hoofdstuk 1 is

aangegeven

dat

als

normenkader

de

Verordening

op

de

Rekenkamercommissie is gehanteerd. De uitkomsten van de uitgevoerde documentenstudie,
de raadsenquête en de interviews met raads- en collegeleden zijn uiteengezet in vier
documenten die als bijlagen bij deze rapportage zijn opgenomen. In dit hoofdstuk worden
deze uitkomsten in samengevatte vorm weergegeven.
5.2

Deelvraag 1: Zijn de bij de oprichting van de Rekenkamercommissie gekozen
uitgangspunten voor verbetering vatbaar?

Uitwerking vraagstelling in normenkader
Het onderzoek moet inzicht geven in hoeverre de volgende gekozen uitgangspunten nog
actueel (wenselijk) zijn:


drie externe (onafhankelijke) leden;



het beschikbaar gestelde budget (totaal € 66.000);



en het gemeenschappelijk karakter van de Rekenkamercommissie.

De hier genoemde uitgangspunten zijn de normen die door de gemeenteraden van de BEL
gemeenten

zijn

bepaald

bij

de

besluitvorming

inzake

de

verordening

op

de

Rekenkamercommissie. Aanvullende kaders (normen) zijn niet voorhanden.
Uitkomsten documentenstudie
Uit de documentenstudie blijkt dat volledig invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten
zoals die zijn gekozen bij de inrichting van de rekenkamerfunctie voor de BEL gemeenten.
Uitkomsten enquête raadsleden
In de raadsenquête is een drietal vragen gesteld die verband houden met deze deelvraag. De
uitkomsten van deze drie vragen zijn als volgt:
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het grootste deel van de raadsleden zegt bekend te zijn met de overwegingen die ten
grondslag lagen aan het instellen van een gezamenlijke rekenkamerfunctie en motiveren
dit voornamelijk vanuit de overwegingen ‘kostenbesparing’ en ‘aansluiten bij BEL
gedachte’;



het grootste deel van de raadsleden vindt een aanpassing van het huidige beschikbare
budget van € 66.000 niet wenselijk. Voor zover toegelicht, geven de raadsleden aan dat de
huidige financiële situatie geen mogelijkheid biedt voor een verruiming van het budget;



het grootste deel van de raadsleden staat nog achter de keuze voor 3 onafhankelijke leden
(buiten de kring) van de Rekenkamercommissie. De raadsleden motiveren deze keuze
vanuit de wens van onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de leden en de objectiviteit
van de onderzoeken (uitkomsten).

Uitkomsten interviews raadsleden
Ten aanzien van deelvraag 1 bevestigen de interviews met de raadsleden de uitkomsten van
de raadsenquête. Desgevraagd geven de raadsleden te kennen nog steeds achter de keuze
van een onafhankelijke en objectieve Rekenkamercommissie te staan met uitsluitend externe
raadsleden (buiten de kring van de gemeenteraden).
Uitkomsten interviews collegeleden
In de interviews geven de collegeleden aan dat het aspect van kostenbesparing en de BEL
gedachte belangrijke overwegingen waren voor het instellen van een gemeenschappelijke
rekenkamerfunctie. Een aantal collegeleden geeft aan deze keuze voor een onafhankelijke
rekenkamerfunctie nog

te delen met als belangrijkste argument de borging van

de

onafhankelijkheid en objectiviteit ter voorkoming van ‘politieke kleuring’ van onderzoeken
(resultaten). De versterking van de controlerende rol van de raad wordt hier ook genoemd.
Wel plaatst een aantal collegeleden kanttekeningen bij het vervullen van de (kaderstellende)
opdrachtgeversrol (zie volgende deelvragen).
5.3.

Deelvraag 2: Hoe functioneert de Rekenkamercommissie?

Uitwerking vraagstelling in normenkader
Deze deelvraag bevat de meeste kenmerken van de centrale vraag ‘of de rekenkamerfunctie
voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren voldoet’. Het onderzoek moet bij deze
deelvraag een antwoord geven op de volgende vragen:


Wordt met de invulling van de rekenkamerfunctie binnen de BEL gemeenten voldaan aan
de behoeften van de raadsleden?



In

hoeverre

sluit

de

betrokkenheid

van

de

raadsleden

bij

de

keuze

van

de

onderzoeksonderwerpen aan bij de behoeften van de raadsleden?


Hoe verloopt de hoor en wederhoor procedure en de samenwerking met de ambtelijke
organisatie?

Voor deze deelvraag zijn de normen (kaders) van toepassing zoals deze in de hieronder
genoemde bepalingen van de Verordening op de Rekenkamercommissie zijn benoemd:
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Artikel

8,

Gemeenteraden van de BEL gemeenten
2

onderwerpen

Rekenkamercommissie

de

onderzoek.
keuze

In

maakt

de

verordening

voor

de

is

hier

onderwerpen

bepaald

van

dat

de

onderzoek,

de

probleemstelling en de onderzoeksvragen formuleert en de onderzoeksopzet vaststelt.
Jaarlijks dient voor vóór 1 oktober het onderzoeksprogramma ter kennisneming aan de
raad te worden voorgelegd. Tevens is in dit artikel bepaald dat de onderzoeksopzet aan de
gemeenteraad ter kennisneming wordt voorgelegd;


Artikel 9, uitvoering onderzoek en rapportage. In de verordening is bepaald dat de
Rekenkamercommissie betrokkenen (ambtelijke organisatie) in de gelegenheid stelt om
hun zienswijze kenbaar te maken en dat het bestuur de mogelijkheid krijgt zijn zienswijze
te geven. Na de vaststelling van het rapport door de Rekenkamercommissie worden het
onderzoeksrapport en de ambtelijke en bestuurlijke reacties aangeboden aan de raad.

Uitkomsten documentenstudie
Hieronder worden ten aanzien van deelvraag 2 de uitkomsten van de documentenstudie in
samengevatte vorm weergegeven.
Artikel 8, onderwerpen onderzoek
Uit de documentenstudie blijkt dat de werkwijze ten aanzien van het bepalen van de
onderzoeksonderwerpen overeenkomt met hetgeen

hierover is bepaald in artikel 8 van de

verordening. Uit de jaarplannen 2009 en 2010 blijkt dat de Rekenkamercommissie de
overwegingen noemt die de uiteindelijke keuze van de onderzoeksonderwerpen bepaalt. Uit de
jaarplannen blijkt welke onderzoeksonderwerpen zijn aangedragen en worden de gekozen
onderzoeksonderwerpen nader gemotiveerd. Voor een niet gekozen onderwerp geldt dat in het
jaarplan is aangegeven dat deze vooralsnog zijn afgewezen en dat bij het vervallen van een
gekozen onderzoeksonderwerp wordt overwogen in hoeverre deze alsnog in aanmerking komt
als

onderzoeksonderwerp.

Voor

afgewezen

onderzoeksonderwerpen

geldt

dat

de

Rekenkamercommissie in het jaarplan geen nadere motivering geeft. Voor de korte toetsen
maakt de Rekenkamercommissie nog geen keuze voor een onderzoeksonderwerp en geeft aan
dat de raadsleden gedurende het jaar onderzoeksonderwerpen kunnen aandragen. De
jaarplannen worden gepubliceerd op de website van de Rekenkamercommissie. Uit het
onderzoek is niet vastgesteld of de jaarplannen (onderzoekprogramma’s) tijdig (vóór 1
oktober) aan de gemeenteraden ter kennisneming zijn aangeboden.
Uit de consultatie van de leden van de Rekenkamercommissie ten aanzien van de keuze van
de onderzoeksonderwerpen blijkt dat de gemeenteraden jaarlijks worden verzocht nieuwe
onderzoeksonderwerpen aan te dragen, echter dat de response (reactie) bij een dergelijk
verzoek laag is. De leden van de Rekenkamercommissie geven ter zake aan dat als gevolg van
deze lage response de Rekenkamercommissie hier vervolgens zelf keuzes maakt.
Artikel 9, uitvoering onderzoek en rapportage
Uit de documentenstudie alsmede de consultatie van de leden van de Rekenkamercommissie
blijkt dat de

Rekenkamercommissie invulling geeft aan het in de verordening bepaalde

ambtelijke hoor- en wederhoor. De Rekenkamercommissie geeft bij het uitbrengen van de
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rapportage aan op welke wijze de reactie van de directeur van de BEL combinatie heeft geleid
tot een aanpassing van het rapport.
Uit de documentenstudie blijkt dat de Rekenkamercommissie geen invulling geeft aan het in
de Verordening op de Rekeningcommissie bepaalde bestuurlijke (colleges) hoor- en wederhoor
en geen zienswijze op het onderzoek (rapport) aan het college vraagt. Uit het controleprotocol
blijkt dat deze handelswijze een bewuste keuze van de Rekenkamercommissie is. De
Rekenkamercommissie laat hierbij het initiatief aan de gemeenteraden en het college. Bij de
consultatie geven de leden van de Rekenkamercommissie te kennen dat deze handelswijze is
ingegeven door een verzoek ter zake van de gemeenteraden van de BEL gemeenten. De
gemeenteraden hebben de Rekenkamercommissie verzocht om de rapportages gelijktijdig aan
de gemeenteraden en de colleges beschikbaar te stellen. Dit ter voorkoming van het risico van
‘politieke kleuring’ van de rapportages door de inbreng van de colleges. Tevens geven de
leden van de Rekenkamercommissie aan dat in de beginfase van de Rekenkamercommissie
een zienswijze van het college werd gevraagd en dat deze inhoudelijk veel overeenkomsten
vertoonde met de ambtelijke zienswijze.
Uitkomsten enquête raadsleden
In de raadsenquête zijn een zestal vragen gesteld die verband houden met deze deelvraag. De
uitkomsten

van

deze

zes

vragen

worden

hieronder

weergegeven

in

relatie

tot

het

geformuleerde normenkader.
Artikel 8, onderwerpen onderzoek
De meerderheid van de raadsleden is van mening zich niet te kunnen vinden in hetgeen in de
verordening is bepaald ten aanzien van de bevoegdheid tot het bepalen van de
onderzoeksonderwerpen. Uit de door de raadsleden gegeven toelichtingen blijkt dat ze meer
invloed willen uitoefenen op het bepalen van de onderzoeksonderwerpen. Tevens melden de
raadsleden dat met het vergroten van deze invloed de onderzoeksonderwerpen beter zullen
aansluiten bij de behoeften van de raadsleden.
Uit

de

raadsenquête

blijkt

eveneens

dat

voor

zover

door

raadsleden

ingediende

onderzoeksverzoeken zijn afgewezen ze van mening zijn dat in deze de Rekenkamercommissie
in onvoldoende mate een (goede) argumentatie hiervoor geeft.
Artikel 9, uitvoering onderzoek en rapportage
De meerderheid van de raadsleden geeft te kennen dat het college voldoende gebruik maakt
van de mogelijkheid om een zienswijze over het onderzoek (rapportage) te geven. Een
minderheid vindt dat het college hier onvoldoende invulling aan geeft hierbij aan dat het
college zich hier ‘te passief’ opstelt.
Uitkomsten interviews raadsleden
In de interviews met de raadsleden is een aantal vragen gesteld die verband houdt met deze
deelvraag. Hierbij zijn de gestelde vragen in de raadsenquête verder uitgediept. De
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uitkomsten van de gehouden interviews worden hieronder weergegeven in relatie tot het
geformuleerde normenkader.
Artikel 8, onderwerpen onderzoek
Uit de interviews met de raadsleden wordt de meningsvorming van de raadsenquête bevestigd
dat ze zich niet kunnen vinden in hetgeen in de verordening is bepaald ten aanzien van de
bevoegdheid tot het bepalen van de onderzoeksonderwerpen. De raadsleden geven hier aan
dat ze meer invloed willen kunnen uitoefenen op het bepalen van de onderzoeksonderwerpen,
zodat deze meer aansluiten bij de behoeften van de raadsleden.
Uit de interviews met de raadsleden blijkt dat er behoefte bestaat naar een duidelijker kader
op basis waarvan de onderzoeksonderwerpen worden bepaald. Dit geldt zowel ten aanzien van
een evenwichtige verdeling van de onderzoeken over de drie gemeenten alsmede het creëren
van voldoende draagvlak voor de keuze van onderzoeksonderwerpen.
Uit de interviews blijkt dat er bij een aantal raadsleden onduidelijkheden bestaat omtrent de
werkwijze van de Rekenkamercommissie, onder meer ten aanzien van de mogelijkheid om
onderzoeksonderwerpen in te dienen. Deze onduidelijkheden komen voornamelijk voor bij
raadsleden die betrekkelijk kort geleden tot de gemeenteraad zijn toegetreden.
Over

de

argumentatie

van

de

Rekenkamercommissie

inzake

afwijzingen

van

onderzoeksverzoeken zijn de raadsleden verdeeld.
Artikel 9, uitvoering onderzoek en rapportage
De geïnterviewde raadsleden geven aan dat bij de behandeling van de onderzoeksrapporten in
de raadscommissies en raadsvergaderingen geen schriftelijke reactie van de colleges aan te
treffen. Een aantal raadsleden geeft aan dit als een omissie te beschouwen bij de behandeling
van de onderzoeksresultaten.

Tevens geeft een aantal raadsleden aan de houding van het

college bij de behandeling van de rapportages te ‘passief’ te vinden.
Uitkomsten interviews collegeleden
De interviews met de collegeleden zijn meer gericht op de rol van het college, waarbij het
college uitvoering moet geven aan de uitkomsten (aanbevelingen) van de rapportages
(onderzoeken). De uitkomsten van de gehouden interviews worden hieronder weergegeven in
relatie tot het geformuleerde normenkader.
Artikel 8, onderwerpen onderzoek
De

collegeleden

geven

in

de

interviews

aan

dat

bij

het

bepalen

van

de

onderzoeksonderwerpen geen (voorafgaande) afstemming met de colleges plaatsvindt. De
collegeleden geven hier te kennen dat een dergelijke afstemming zou leiden tot meer
relevante onderzoeksonderwerpen en dat hierbij meer rekening gehouden kan worden met de
‘startfase’ van de BEL organisatie. De toegevoegde waarde van de rekenkamerfunctie zou
hierbij toenemen volgens de collegeleden.
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Artikel 9, uitvoering onderzoek en rapportage
De collegeleden geven in de interviews aan dat in onvoldoende mate invulling wordt gegeven
aan de in verordening bepaalde hoor- en wederhoor procedure. De collegeleden opteren voor
de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze te kunnen geven, zoals ter zake is opgenomen
in de Verordening op de Rekenkamercommissie. Hierbij geeft een aantal collegeleden aan dat
voor zover de rapportage handelt over de BEL combinatie de Rekenkamercommissie aan het
bestuur van de BEL combinatie om een reactie moet vragen. Heeft een rapportage betrekking op
een specifieke gemeente, dan dient aan het college om een reactie te worden gevraagd.
5.4.

Deelvraag 3: Is de kwaliteit van de onderzoeken voldoende?

Uitwerking vraagstelling in normenkader
Bij deze deelvraag wenst de Rekenkamer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de uitgevoerde
onderzoeken. Het onderzoek moet bij deze deelvraag een antwoord geven op de volgende
vragen:


Zijn de uitkomsten van de onderzoeken en korte toetsen relevant en bruikbaar voor de
raadsleden en draagt de invulling van de rekenkamerfunctie bij in de controlerende rol van
de gemeenteraden?



Zijn de onderzoeken kwalitatief goed en deugdelijk uitgevoerd?

Ter zake het normenkader van deze deelvraag zijn de normen (kaders) van toepassing zoals
deze in de hieronder genoemde bepalingen van de Verordening op de Rekenkamercommissie
zijn benoemd.
Artikel 1 en 2, begripsbepalingen en taak van de commissie.
In artikel 1, begripsbepalingen is de doelstelling benoemd van de Rekenkamercommissie: het
door middel van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken leveren van een bijdrage
aan de doeltreffendheid van het beoogde beleid, alsmede de doelmatige voorbereiding en
uitvoering daarvan. In artikel 2, taak van de commissie is in lid 2 bepaald dat de
Rekenkamercommissie

onderzoek

uitvoert

naar

de

effecten

van

beleid

en

naar

de

doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, alsmede van het gemeentelijk
beheer en van de gemeentelijke organisatie. Tevens bepaald dit artikel dat onderzoek wordt
uitgevoerd naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer.
Uitkomsten documentenstudie
Hieronder worden ten aanzien van deelvraag 3 de uitkomsten van de documentenstudie in
samengevatte vorm weergegeven.
Artikel 1 en 2, begripsbepalingen en taak van de commissie
Uit de documentenstudie blijkt dat de tot op heden uitgevoerde onderzoeken zich voornamelijk
hebben gericht op de toepassing van systemen, werking van procedures, de beoordeling van
kaderstelling en het naleven van wet- en regelgeving (rechtmatig handelen). Dit blijkt uit de
beoordeling van de meest recente onderzoeken en korte toetsen. Hierbij dient te worden
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vermeld dat in de Verordening op de Rekenkamercommissie in artikel 2 gesteld is dat de
onderzoeken van de Rekenkamercommissie mede tot doel hebben om de rechtmatigheid van
het gemeentelijk beheer te beoordelen. Evaluatieonderzoeken naar de rekenkamerfunctie bij
andere gemeenten alsmede gepubliceerde ‘monitor rapporten’ naar de invulling van de
rekenkamerfunctie bij gemeenten laten overigens eenzelfde beeld zien.
In de Verordening op de Rekenkamercommissie wordt de doelstelling van het instellen van de
Rekenkamerfunctie benoemd. De BEL gemeenten hebben hiertoe een jaarlijks budget van
€ 66.000 beschikbaar gesteld, echter is in de verordening niet nader bepaald welke prestaties
door de Rekenkamercommissie moeten geleverd, zoals ten aanzien van de intensiteit
(frequentie) van de onderzoeken. In het controleprotocol van de Rekenkamercommissie blijkt
dat de Rekenkamercommissie jaarlijks minimaal één onderzoek en meerdere korte toetsen
uitvoert. Uit de bestudering van de documenten blijkt dat de Rekenkamercommissie deze
doelstelling ruimschoots haalt.
Uitkomsten enquête raadsleden
In de raadsenquête zijn een viertal vragen gesteld die verband houden met deze deelvraag.
De uitkomsten van deze vier vragen worden hieronder weergegeven in relatie tot het
geformuleerde normenkader.
Artikel 1 en 2, begripsbepalingen en taak van de commissie


Uit de raadsenquête blijkt dat de raadsleden de kwaliteit van de onderzoeken waarderen
met een gemiddelde van 7,3. De gemeenteraadsleden van de drie gemeenten geven een
ruime voldoende voor de kwaliteit van de onderzoeken, waarbij overigens de raadsleden
van de gemeente Blaricum iets minder positief zijn (gemiddelde van 6,8);



Het overgrote deel van de raadsleden geeft in de raadsenquête aan het onderscheid te
kennen tussen de onderzoeken en korte toetsen. Uit de toelichting blijkt dat de raadsleden
de korte toets meer waarderen dan een onderzoek. Als argumentatie geven de raadsleden
aan dat de korte toetsen sneller en meer ‘to the point’ worden uitgevoerd en dat de
onderwerpen beter aansluiten bij de behoeften van de raad;



Van de 24 raadsleden geven 6 raadsleden aan dat de uitgevoerde onderzoeken een
bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de resultaten van de gemeentelijke
organisatie. Het grootste deel van de raadsleden geeft te kennen onvoldoende inzicht te
hebben in het effect van de onderzoeken op de verbetering van de resultaten van de
gemeentelijke organisatie;



Het grootste deel (15 van de 24) van de raadsleden geeft te kennen dat de onderzoeken
een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de controlerende rol van de raad.
Deze toegevoegde waarde geldt overigens voor zowel de onderzoeken als de korte
toetsen.

Uitkomsten interviews raadsleden
In de interviews met de raadsleden is een aantal vragen gesteld die verband houden met deze
deelvraag. Hierbij zijn de gestelde vragen in de raadsenquête verder uitgediept. De
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uitkomsten van de gehouden interviews worden hieronder weergegeven in relatie tot het
geformuleerde normenkader.
Artikel 1 en 2, begripsbepalingen en taak van de commissie
Ter zake geven de raadsleden in de interviews aan dat de tot dusverre uitgevoerde
onderzoeken onvoldoende toegevoegde waarde hebben opgeleverd voor de gemeenteraden.
Uit de motivering van de raadsleden blijkt dat deze zienswijze voornamelijk is gebaseerd op
de gekozen onderzoeksonderwerpen, zoals reeds aangegeven bij deelvraag 2. De raadsleden
geven te kennen dat de uitgevoerde korte toetsen wel meer toegevoegde waarde hebben,
mede doordat de gekozen onderzoeksonderwerpen hier beter aansluiten bij de behoeften van
de gemeenteraden.
Uit

de

interviews

met

de

raadsleden

blijkt

dat

de

toegevoegde

waarde

van

de

rekenkamerfunctie in de voorbije periode is toegenomen. Dit uit zich onder meer in het
frequenter

verschijnen

van

onderzoeksrapporten.

Een

meer

constante

bezetting

van

de

Rekenkamercommissie wordt hier als argument gegeven.
De geïnterviewde raadsleden geven te kennen de rapportages dikwijls te algemeen te vinden
en te weinig concreet ‘to the point’. Ten aanzien van de rapportages inzake de korte
onderzoeken geven ze aan dat deze concreter en toegankelijker zijn.
Uitkomsten interviews collegeleden
De interviews met de collegeleden zijn meer gericht op de rol van het college, waarbij het
college uitvoering moet geven aan de uitkomsten (aanbevelingen) van de rapportages
(onderzoeken). De uitkomsten van de gehouden interviews worden hieronder weergegeven in
relatie tot het geformuleerde normenkader.
Artikel 1 en 2, begripsbepalingen en taak van de commissie
Ter zake geven de collegeleden aan dat de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken onvoldoende
toegevoegde waarde hebben opgeleverd voor de BEL organisatie. De onderzoeken zijn tot op
heden voornamelijk gericht geweest op (de naleving van) beleidskaders en regelgeving. In de
onderzoeken

is

nauwelijks

aandacht

besteed

aan

verbeteringen

ten

aanzien

van

de

doeltreffendheid van beleid en de doelmatigheid van de uitvoering.
5.5.

Deelvraag 4: Wat is de impact van de onderzoeken

Uitwerking vraagstelling in normenkader
Bij deze deelvraag wenst de Rekenkamer inzicht te krijgen in de gerealiseerde effecten als
gevolg van de uitgevoerde onderzoeken. Het onderzoek moet bij deze deelvraag een antwoord
geven op de volgende vragen:


Zijn de in de onderzoeken opgenomen aanbevelingen bevredigend?



Worden de in de onderzoeken opgenomen aanbevelingen in de praktijk ook overgenomen
en ingevoerd?
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Hoe kan de Raad een beter inzicht krijgen in de realisatie van de aanbevelingen?
zake

het

normenkader

van

deze

deelvraag

zijn

in

de

Verordening

op

de

Rekenkamercommissie geen nadere bepalingen opgenomen. Hieronder worden de hierboven
genoemde vragen beantwoord vanuit de documentenstudie, de raadsenquête en de interviews
met de raads- en collegeleden.
Uitkomsten documentenstudie
Ten aanzien van deelvraag 4 blijkt uit de documentenstudie dat ten aanzien van de
rapportages uit 2009 en 2010 in alle gevallen de Rekenkamercommissie aanbevelingen ter
verbetering doet en dat deze aanbevelingen door de gemeenteraad worden overgenomen. Het
college van B&W geeft bij de besluitvorming over het raadsvoorstel aan uitvoering te geven
aan de aanbevelingen.
Ten aanzien van de aanbevelingen die voortkomen uit de onderzoeken en korte toetsen is geen
‘volgsysteem’ voorhanden. Zowel het college als de gemeenteraad worden niet systematisch
geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen.
Uitkomsten enquête raadsleden
In de raadsenquête is een drietal vragen gesteld die verband houdt met deze deelvraag. De
uitkomsten van deze drie vragen worden hieronder weergegeven:


Het overgrote deel (20 van de 24) raadsleden geeft te kennen dat de aanbevelingen juist
en volledig zijn;



Het grootste deel (17 van de 24) raadsleden geeft aan onvoldoende inzicht te hebben in
het in de praktijk doorvoeren van de aanbevelingen door het college van B&W. Een aantal
raadsleden geeft aan dat bij de bespreking van het onderzoeksrapport in de gemeenteraad
duidelijkere afspraken moeten worden gemaakt over de opvolging van de aanbevelingen.

Uitkomsten interviews raadsleden
In de interviews met de raadsleden is een aantal vragen gesteld die verband houden met deze
deelvraag. Hierbij zijn de gestelde vragen in de raadsenquête verder uitgediept. De
uitkomsten van de gehouden interviews worden hieronder weergegeven:


De raadsleden van de drie gemeenten geven te kennen de aanbevelingen van de onderzoeken
en

korte

toetsen

te

delen,

immers

neemt

de

raad

de

aanbevelingen

van

de

Rekenkamercommissie overwegend over. Wel geven de raadsleden te kennen dat de
bruikbaarheid van de aanbevelingen beperkt wordt als de onderzoeksonderwerpen minder
aansprekend zijn, zoals ten aanzien van het onderzoek naar het integriteitsbeleid;


De raadsleden van twee gemeenten geven aan onvoldoende inzicht te hebben in het door het
college doorvoeren van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Ze geven aan het
wenselijk te vinden om frequent te worden geïnformeerd over de opvolging van de
aanbevelingen. De raadsleden van één gemeente melden dat ze wel inzicht hebben in de
effectuering van de aanbevelingen, waarbij het onderzoek naar het subsidiebeleid als voorbeeld
wordt genoemd.
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Uitkomsten interviews collegeleden
De gehouden interviews leiden tot de volgende uitkomsten/bevindingen:


De

collegeleden

van

de

drie

gemeenten

geven

aan

de

aanbevelingen

van

de

Rekenkamercommissie uit te voeren voor zover de raad hiertoe een besluit neemt;


De meeste collegeleden geven te kennen onvoldoende inzicht te hebben in de door het college
doorvoeren van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. De collegeleden melden dat
ze hiervoor op een te grote afstand staan van de BEL organisatie. Een ‘volgsysteem’ ter zake is
niet voorhanden. Een aantal collegeleden geeft te kennen wel inzicht te hebben in de
effectuering van de aanbevelingen en noemt hierbij als voorbeeld de actualisatie van de
subsidieverordening.

5.6.

Deelvraag 5: Communiceert de Rekenkamercommissie voldoende?

Uitwerking vraagstelling in normenkader
Bij deze deelvraag wenst de Rekenkamer inzicht te krijgen in de toereikendheid van de
communicatie door de Rekenkamercommissie, zowel ten aanzien

van de uitgevoerde

onderzoeken en onderzoeksresultaten, alsmede over haar rol en functie. Ter zake zijn in de
Verordening op de Rekenkamercommissie de volgende bepalingen opgenomen:


Artikel 8, onderwerpen onderzoek. In de verordening is hier bepaald dat jaarlijks vóór 1
oktober het onderzoeksprogramma ter kennisneming aan de raad wordt voorgelegd.
Tevens is in dit artikel bepaald dat de onderzoeksopzet aan de gemeenteraad ter
kennisneming wordt voorgelegd;



Artikel 9, uitvoering onderzoek en rapportage. In de verordening is bepaald dat de
Rekenkamercommissie betrokkenen (ambtelijke organisatie) in de gelegenheid stelt om
hun zienswijze kenbaar te maken en dat het bestuur de mogelijkheid krijgt zijn zienswijze
te geven. Na vaststelling van het rapport door de Rekenkamercommissie worden het
onderzoeksrapport en de ambtelijke en bestuurlijke reacties aangeboden aan de raad.

Bij deelvraag 3 zijn de uitkomsten van het onderzoek ten aanzien van bovenstaande
bepalingen reeds verwerkt. In aanvulling op deze uitwerking volgt hieronder een uiteenzetting
van de onderzoeksuitkomsten die betrekking hebben op de gestelde vragen inzake de
communicatie.
Uitkomsten enquête raadsleden
In de raadsenquête zijn een tweetal vragen gesteld die verband houden met deze deelvraag.
De uitkomsten van deze twee vragen worden hieronder weergegeven:


De meerderheid van de raadsleden (14 van de 24) geeft aan dat ze voldoende worden
geïnformeerd over het onderzoeksproces en de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.
Uit de toelichting blijkt dat met name de mondelinge toelichting van de Rekenkamercommissie
positief scoort. Uit de toelichting van de ‘nee-stemmers’ blijkt dat ze onvoldoende worden
geïnformeerd over het onderzoeksproces. De raadsleden geven aan dat niet duidelijk is wat de
aanleiding van het onderzoek is en dat ze veelal ‘verrast’ worden bij het verschijnen van een
rapport.
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uitzondering

van

1

raadslid

zijn

de

raadsleden

unaniem

van

mening

dat

de

onderzoeksrapporten voldoende worden behandeld in de gemeenteraad. Voor zover toegelicht,
laten de raadsleden weten de mondelinge toelichting door de Rekenkamercommissie op prijs te
stellen.
Uitkomsten interviews raadsleden
In de interviews met de raadsleden is een aantal vragen gesteld die verband houdt met deze
deelvraag. Hierbij zijn de gestelde vragen in de raadsenquête verder uitgediept. De
uitkomsten van de gehouden interviews worden hieronder weergegeven:


De raadsleden van de drie gemeenten geven aan dat de Rekenkamercommissie op een
adequate wijze de behandeling van de rapporten in de commissies en gemeenteraden
ondersteunt (in de vorm van een presentatie (toelichting);



De

raadsleden

van

twee

gemeenten

vinden

dat

de

communicatie

met

de

Rekenkamercommissie teveel ‘op afstand’ plaatsvindt, zoals ten aanzien van het bepalen van
de jaarlijkse onderzoeksagenda. Tevens vinden deze raadsleden dat de communicatie inzake
het onderzoeksproces te wensen overlaat. Ze geven aan dat ze dikwijls worden ‘overvallen’ als
een onderzoeksrapport op de commissie staat geagendeerd. Ze geven hierbij aan dat ze in
onvoldoende mate betrokken worden in het bepalen van de onderzoeksvraag (zie deelvraag 2);


In de interviews wordt een aantal suggesties ter verbetering gegeven. Zo geven de raadsleden
van een gemeente aan dat een onderzoeksrapport dat handelt over alle drie gemeenten (zoals
het integriteitsbeleid) behandeld moet worden in een gemeenschappelijk raadsoverleg (ronde
tafel gesprek). Dit mede vanuit het tijds- en doelmatigheidsaspect.

Uitkomsten interviews collegeleden
De collegeleden van de drie gemeenten geven aan dat niet met het college wordt overlegd over de
onderwerpen die gepland staan om te worden onderzocht. Nu komen de onderzoeksresultaten
(rapporten) ‘uit de lucht’ vallen, waarbij een aantal collegeleden het onderzoek naar het
integriteitsbeleid als voorbeeld noemt.
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6. Conclusies en aanbevelingen
6.1.

Inleiding

In hoofdstuk 5 zijn de uitkomsten weergegeven van de uitgevoerde evaluatie naar de
rekenkamerfunctie van de BEL gemeenten. In dit hoofdstuk worden aan de hand van deze
uitkomsten de conclusies geformuleerd alsmede aanbevelingen ter verbetering gedaan. De
conclusies en aanbevelingen worden gerelateerd aan de vijf deelvragen zoals deze door de
Rekenkamercommissie in de onderzoeksopzet zijn verwoord. Dit hoofdstuk wordt afgesloten
met een algemene conclusie die betrekking heeft op de centrale vraagstelling ‘voldoet de
rekenkamerfunctie op dit moment en welke punten van verbeteringen zijn er nodig’.
De

gemeenteraden

van

de

BEL

gemeenten

zullen

in

samenspraak

met

de

Rekenkamercommissie dienen te bepalen of de aanbevelingen van deze evaluatie tot een
verbetering van de rekenkamerfunctie zal leiden, alsmede welke maatregelen hiertoe
genomen moeten worden.
6.2.

Algemeen

Overeenkomstig de vooraf bepaalde aanpak zijn in het onderzoek de volgende fasen
doorlopen:


Documentenstudie;



Enquête raadsleden;



Interviews raads- en collegeleden.

Op basis van de bevindingen van het onderzoek kan worden gesteld dat voldoende informatie
is verkregen om te komen tot een gedegen oordeelsvorming (conclusies) inzake de vijf
geformuleerde deelvragen. Bij het formuleren van de conclusies wordt aangegeven op welke
wijze tot deze oordeelsvorming is gekomen.
Tevens geven de uitkomsten van het onderzoek een representatief beeld vanuit het
perspectief van de gemeenteraden en de colleges. Zo zijn per gemeente twee raadsleden
geïnterviewd en aangevuld met de uitkomsten van de raadsenquête ontstaat een evenwichtig
beeld

van

de

meningsvorming

van

de

gemeenteraden

over

de

invulling

van

de

rekenkamerfunctie. Voor de colleges geldt dat de interviews met twee collegeleden een
representatief beeld laat zien van de standpunten van de colleges inzake de invulling van de
rekenkamerfunctie.
Volgend op de conclusies worden de aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen hebben tot
doel om de rekenkamerfunctie te optimaliseren in relatie tot de wensen zoals deze door de
gemeenteraadsleden zijn uitgesproken in de evaluatie. De functie van de rekenkamerfunctie
zal in deze zo goed mogelijk moeten aansluiten bij het invullen van de controlerende rol van
de gemeenteraad en het leveren van een bijdrage aan de doeltreffendheid van beleid en
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doelmatigheid van de uitvoering daarvan. De aanbevelingen zijn richtinggevend van aard. De
gemeenteraadsleden zullen hier in samenspraak met de Rekenkamercommissie een uitwerking
moeten geven in onder meer de aanpassing van regels en het maken van (nieuwe) afspraken.
6.3.

Deelvraag 1: Zijn de bij de oprichting van de Rekenkamercommissie
gekozen uitgangspunten voor verbetering vatbaar?

Conclusies
Uit het onderzoek is gebleken dat de raad (raadsenquête en interviews) en het college een
gezamenlijke BEL Rekenkamercommissie wenselijke achten vanuit de BEL gedachte en het
kostenperspectief. Tevens blijkt dat de onafhankelijkheid en objectiviteit als uitgangspunt van
de inrichting van de Rekenkamercommissie (samenstelling Rekenkamercommissie uit drie
leden van buiten de BEL gemeenteraden) nog steeds wordt gedragen, zowel vanuit het
perspectief van de gemeenteraden als colleges.
Aanbevelingen
Ten aanzien van deelvraag 1 geeft het uitgevoerde onderzoek aan der er geen aanleiding is
om verbeterpunten aan te brengen in de huidige vorm van de rekenkamerfunctie.
6.4.

Deelvraag 2: Hoe functioneert de Rekenkamercommissie?

Conclusies
Deze deelvraag is nauw verbonden met de centrale vraag of de rekenkamerfunctie voor de
BEL gemeenten voldoet. Hierbij is nader onderzocht of de gekozen onderzoeksonderwerpen en
de betrokkenheid van de raadsleden aansluiten bij de behoeften van de raadsleden. Tevens is
onderzocht in hoeverre de invulling van de hoor en wederhoor procedure aansluit bij de
behoefte van de raads- en collegeleden. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de
conclusies van het onderzoek.
Onderzoeksonderwerpen
Ten aanzien van de keuze van de onderzoeksonderwerpen en de betrokkenheid van de
raadsleden kan vanuit het onderzoek worden geconcludeerd dat de werkwijze ten aanzien van
het bepalen van de onderzoeksonderwerpen overeenkomt met hetgeen hierover is bepaald in
de

Verordening

op

de

Rekenkamercommissie.

De

Rekenkamercommissie

bepaalt

de

onderzoeksonderwerpen en de gemeenteraden hebben hier een ‘kennisnemende’ functie.
Uit het onderzoek blijkt evenwel dat de dat de raadsleden meer betrokkenheid (invloed)
wensen ten aanzien van het bepalen van de onderzoeksonderwerpen en dat deze beter
aansluiten bij de behoeften van de raadsleden. Tevens blijkt dat de collegeleden ten aanzien
van de onderzoeksagenda een betere afstemming met de Rekenkamercommissie wenselijk
achten en dat deze afstemming kan bijdragen aan meer relevantere onderzoeksonderwerpen.
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Uit de consultatie van de leden van de Rekenkamercommissie blijkt ze een hogere response
ten

aanzien

van

het

aandragen

van

nieuwe

onderzoeksonderwerpen

door

de

gemeenteraadsleden wenselijk achten. Echter door de lage response tot nu maakt de
Rekenkamercommissie haar eigen keuze voor nieuwe onderzoeksonderwerpen.
De raadsleden geven te kennen dat

ten aanzien van afgewezen onderzoeken door de

Rekenkamercommissie in onvoldoende mate duidelijk wordt gemaakt welke motieven hieraan
ten grondslag liggen.
Uit het onderzoek blijkt dat er ten aanzien van de onderzoeksonderwerpen behoefte bestaat
naar een duidelijker kader op basis waarvan de onderzoeksonderwerpen worden bepaald. Dit
geldt zowel ten aanzien van een evenwichtige verdeling van de onderzoeken over de drie
gemeenten

alsmede

het

creëren

van

voldoende

draagvlak

voor

de

keuze

van

onderzoeksonderwerpen.
Hoor en wederhoor procedure
Ten aanzien van de in de praktijk gevolgde hoor en wederhoor procedure kan worden
geconcludeerd dat de Rekenkamercommissie op een juiste wijze invulling geeft aan het in de
Verordening op de Rekenkamercommissie bepaalde ambtelijke hoor- en wederhoor, echter dat
ten aanzien van de invulling van de bestuurlijke hoor- en wederhoor de Rekenkamercommissie
in de praktijk afwijkt van hetgeen hierover in de Verordening op de Rekenkamercommissie is
bepaald.

Deze

‘inconsistentie’

is

een

(controleprotocol Rekenkamercommissie)

bewuste
en

keuze

uit de

van

de

consultatie

Rekenkamercommissie
van

de

leden

van

de

Rekenkamercommissie is dit het gevolg van expliciete wensen van de gemeenteraden in deze.
De gemeenteraden hebben de Rekenkamercommissie verzocht om de rapportages gelijktijdig
aan de gemeenteraden en de colleges beschikbaar te stellen ter voorkoming van het risico van
‘politieke kleuring’ van de rapportages door de inbreng van de colleges. De collegeleden
wensen ter zake dat in overeenstemming met de Verordening op de Rekenkamercommissie
wordt gehandeld en dat het college voorafgaande aan de raadsbehandeling om een
schriftelijke zienswijze wordt gevraagd.
Aanbevelingen
Onderzoeksonderwerpen
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenteraadsleden een grotere betrokkenheid (invloed)
wensen bij de totstandkoming van het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie.
Bij het vergroten van de betrokkenheid van de gemeenteraadsleden in het bepalen van de
onderzoeksonderwerpen bestaat een zeker risico dat dit ten koste zal gaan van de door de
gemeenteraadsleden

gewenste

onafhankelijkheid

en

objectiviteit

van

de

Rekenkamercommissie. Bij het benoemen van de aanbevelingen is rekening gehouden met
deze risicofactor. Ten aanzien van de keuze van de onderzoeksonderwerpen worden de
volgende aanbevelingen ter verbetering gedaan:


In

gezamenlijkheid

met

de

gemeenteraden

van

de

BEL

gemeenten

zal

de

Rekenkamercommissie kaders moeten ontwikkelen ten aanzien van de keuze van de
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onderzoeksonderwerpen. Hierbij dienen ten aanzien van de volgende aspecten afspraken
te worden gemaakt en vastgelegd:
o

Een evenwichtige verdeling van het beschikbare budget aan onderzoeken en korte
toetsen over de drie BEL gemeenten;

o

Het draagvlak van het onderzoeksonderwerpen binnen de gemeenteraad (en);

o

De wijze waarop de gemeenteraadsleden worden betrokken in het ‘keuzeproces’ en de
formulering van de onderzoeksvraag;

o

De wijze waarop afstemmingsoverleg met het college dan wel het bestuur van de BEL
combinatie plaatsvindt.

De voorkeur gaat uit naar het onverkort handhaven van de bepaling uit de Verordening op
de

Rekenkamercommissie

om

de

uiteindelijke

keuze

voor

het

bepalen

van

de

onderzoeksonderwerpen bij de Rekeningcommissie te laten. Dit vanuit de borging van de
onafhankelijkheid en objectiviteit van de rekenkamerfunctie.


Voorafgaande aan het definitief vaststellen van het jaarplan dienen de indieners van
onderzoeksonderwerpen schriftelijk te worden geïnformeerd over de argumenten van de
‘voorlopige’ afwijzing van het verzoek.

Hoor en wederhoor procedure
Ten aanzien van hoor en wederhoor procedure worden de volgende aanbevelingen ter
verbetering gedaan:


Het college dan wel het BEL bestuur dient door de Rekenkamercommissie in de
gelegenheid

te

worden

gesteld

om

een

schriftelijke

zienswijze

te

geven

op

het

onderzoeksrapport. Hierbij dient de Rekenkamercommissie in een ‘nawoord’ aan te geven
op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het onderzoeksrapport.
Het

onderzoeksrapport,

Rekenkamercommissie

de
wordt

zienswijze

van

vervolgens

het

door

college
de

en

het

nawoord

Rekenkamercommissie

van

de

aan

de

gemeenteraad te worden aangeboden;
Deze aanbeveling geeft invulling aan hetgeen over de bestuurlijke zienswijze is bepaald in de
Verordening op de Rekenkamercommissie. Het college wordt hiermee in de gelegenheid
gesteld

aan

te

geven

welke

uitvoeringsconsequenties

de

aanbevelingen

van

de

Rekenkamercommissie hebben. De gemeenteraad is vervolgens in staat een integrale
afweging te maken bij de behandeling van het rapport en de ‘weging’ van de aanbevelingen.
6.5.

Deelvraag 3: Is de kwaliteit van de onderzoeken voldoende?

Conclusies
Bij deze deelvraag is nader onderzocht in hoeverre de uitkomsten van de onderzoeken van de
Rekenkamercommissie een bijdrage hebben geleverd aan de doeltreffendheid van beleid, de
doelmatigheid van de uitvoering van het beleid en de controlerende rol van de gemeenteraad.
Tevens is hierbij onderzocht in hoeverre de onderzoeken kwalitatief goed en deugdelijk zijn
uitgevoerd. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de conclusies van het onderzoek.
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Toegevoegde waarde van de onderzoeken
Ten aanzien van de mate waarin de onderzoeken van de Rekenkamercommissie een
toegevoegde waarde hebben, leidt het onderzoek tot de volgende conclusies:


De tot dusverre door de Rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoeken zijn voornamelijk
gericht geweest op de toepassing en naleving van beleidskaders en regelgeving. De focus
op de doeltreffendheid van beleid en doelmatigheid van de uitvoering zijn tot dusverre
beperkt gebleven;



De raadsleden hebben onvoldoende zicht op het effect van de onderzoeken op de
verbetering van de resultaten van de BEL organisatie.



De raadsleden geven aan dat de onderzoeken tot dusverre nog onvoldoende toegevoegde
waarde

hebben

opgeleverd

en

gebruiken

hier

als

argument

dat

de

door

de

Rekenkamercommissie gekozen onderwerpen onvoldoende aansluiten bij de behoeften van
de raadsleden;


Uit het onderzoek blijkt dat de toegevoegde waarde van de rekenkamerfunctie in de
voorbije

jaren

is toegenomen

en

dat de frequentie

van

het aantal uitgebrachte

onderzoeksrapporten door de Rekenkamercommissie aanzienlijk is toegenomen;


De korte toetsen worden door de raadsleden beter gewaardeerd dan de onderzoeken. De
onderzoeksonderwerpen sluiten beter aan bij de behoefte van raadsleden. De raadsleden
zien

een

meerwaarde

in

de

snelheid

van

uitvoering

van

het

onderzoek

en

de

toegankelijkheid van de rapportage.
Kwaliteit en deugdelijkheid van de onderzoeken
Ten aanzien van de kwaliteit en deugdelijkheid van de onderzoeken kan worden geconcludeerd
dat de raadsleden de kwaliteit en deugdelijkheid van de onderzoeken als ruim voldoende
kwalificeren (Raadsenquête: gemiddelde van 7,3) en dat op alle kwaliteitskenmerken de
onderzoeken (rapporten) bovengemiddeld scoren. De raadsleden geven te kennen dat men
hecht aan toegankelijke rapporten die meer ‘to the point’ zijn en minder algemeenheden
bevatten.
Aanbevelingen
Toegevoegde waarde van de onderzoeken
Ter zake de toegevoegde waarde van de onderzoeken worden geen nadere aanbevelingen
gedaan. Uit de conclusies blijkt dat de verhoging van de toegevoegde waarde van de
onderzoeken nauw verband houdt met een grotere betrokkenheid (invloed) van de raadsleden
bij

de

keuze

van

de

onderzoeksonderwerpen.

Hiertoe

zijn

bij

deelvraag

2

nadere

aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen van kaders ten aanzien van de keuze van de
onderzoeksonderwerpen.
Kwaliteit en deugdelijkheid van de onderzoeken
De kwaliteit en deugdelijkheid van de onderzoeken scoren bij de raadsleden een ruime
voldoende. Aanbevolen wordt om de onderzoeksrapporten kort en bondig te houden.
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Deelvraag 4: Wat is de impact van de onderzoeken?

Conclusies
Uit het onderzoek is gebleken er bij de raadsleden onvoldoende inzicht bestaat in hoeverre de
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in de praktijk zijn (worden) opgevolgd door het
college dan wel het BEL bestuur. De raadsleden geven in de enquête en de interviews te
kennen beter geïnformeerd te willen worden over de effectuering van de aanbevelingen. De
raadsleden geven te kennen dat ze de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie delen en
dat de gemeenteraad de aanbevelingen dan ook overwegend overneemt.
Aanbevelingen
Ter

verbetering

van

de

‘impact’

van

de

onderzoeken

wordt

aanbevolen

om

onder

verantwoordelijkheid van het college een systematisch volgsysteem op te zetten, waaruit de
status blijkt van de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen. Het college dan wel
bestuur van de BEL combinatie zal hier met een nog nader af te spreken frequentie de
gemeenteraden over moeten informeren. Aanbevolen wordt om hierbij aan te sluiten bij

de

bestuurlijke planning & control cyclus, zoals het opnemen van een hoofdstuk hierover in de
paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag.
6.7.

Deelvraag 5: Communiceert de Rekenkamercommissie voldoende?

Conclusies
Uit het onderzoek is gebleken dat de gemeenteraadsleden in voldoende mate worden
geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken door de Rekenkamercommissie. Met
name de mondeling gegeven toelichting bij de gemeenteraadsbehandeling wordt hoog
gewaardeerd.

Wel

geven

de

raadsleden

te

kennen

dat

de

communicatie

met

de

Rekenkamercommissie teveel ‘op afstand’ plaatsvindt, zoals ten aanzien van de bepaling van
de jaarlijkse onderzoeksagenda. Zowel de raadsleden als de collegeleden melden dat ze wel
eens worden ‘verrast’ bij het verschijnen van een onderzoeksrapport. Tevens meldt een aantal
raadsleden dat ze tijdens het onderzoeksproces beter geïnformeerd wensen te worden, zoals
ten aanzien van de formulering van de onderzoeksvraag.
Aanbevelingen
Ten aanzien van de communicatie vanuit de Rekenkamercommissie wordt aanbevolen om het
overleg tussen de Rekenkamercommissie en de gemeenteraadsleden te intensiveren. Zo
verdient

het

de

aanbeveling

om

voorafgaande

aan

een

nieuw

onderzoeksjaar

de

onderzoeksagenda te behandelen in een gemeenschappelijk raadsoverleg van de BEL
gemeenten.
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Algemene conclusie

Bovenstaand zijn voor de vijf deelvragen uit de onderzoeksopzet conclusies geformuleerd. De
conclusies

vertonen

een

grote

mate

van

samenhang.

In

algemene

zin

kan

worden

geconcludeerd dat uit het onderzoek blijkt dat de gemeenteraden de huidige vorm van de
gezamenlijke BEL Rekenkamercommissie wensen voort te zetten. Uit het onderzoek blijkt
tevens dat de gemeenteraadsleden positief oordelen over de kwaliteit van de onderzoeken en
uitgebrachte rapporten. Uit het onderzoek blijkt evenwel dat de gemeenteraadsleden wel
verbetermogelijkheden zien voor meer toegevoegde waarde van de rekenkamerfunctie. Deze
verbetermogelijkheden hangen nauw samen met de keuze van de onderzoeksonderwerpen.
De gemeenteraadsleden wensen hier een onderzoeksprogramma dat beter aansluit bij de
behoeften van de raadsleden.
Tevens blijkt uit het onderzoek dat vanuit het perspectief van het college een betere
afstemming van het onderzoeksprogramma wenselijk is, alsmede dat invulling wordt gegeven
aan de bestuurlijke hoor en wederhoor procedure zoals deze is vastgelegd in de Verordening
op de Rekenkamercommissie.
Ten aanzien van de hierboven benoemde verbetermogelijkheden zijn hierboven bij paragraaf
6.3 t/m 6.7 aanbevelingen gedaan. Hierbij wordt aanbevolen om nadere kaders te ontwikkelen
op basis waarvan de keuze van de onderzoeksonderwerpen wordt bepaald. Belangrijke
elementen bij het neerzetten van de kaders is de wijze waarop de raadsleden in dit
keuzeproces worden betrokken. De voorkeur gaat uit naar het onverkort handhaven van de
bepaling uit de Verordening op de Rekenkamercommissie om de uiteindelijke keuze voor het
bepalen van de onderzoeksonderwerpen bij de Rekeningcommissie te laten. Dit vanuit de
borging van de onafhankelijkheid en objectiviteit van de rekenkamerfunctie.
Daarnaast wordt aanbevolen om de bestuurlijke hoor en wederhoor procedure toe te passen
zoals deze in de Verordening op de Rekenkamercommissie is opgenomen. De gemeenteraden
krijgen hiermee inzicht in de uitvoeringsconsequenties van de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie.
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Uitkomst en analyse raadsenquête
Overeenkomstig de opzet van de evaluatie Rekenkamercommissie BEL is een
raadsenquête uitgevoerd, waarbij een enquêteformulier is opgezet, welke met
tussenkomst van de griffiers van de drie gemeenten per email naar de raadsleden is
verstuurd. Hieronder worden de uitkomsten van de raadsenquête uiteengezet, alsmede
de analyse (interpretatie) van de keuzes.
Response
Uit de hieronder opgenomen tabel blijkt per gemeente de response
Gemeente

Aantal raadsleden

Response

Response in %

raadsleden

raadsleden

Blaricum

13

12

92

Eemnes

13

7

54

Laren

15

5

33

Totaal

41

24

59

Aldus heeft ruim de helft van alle raadsleden (59 %) gereageerd. De response van de
gemeente Blaricum is uiterst hoog (92 %) en dat van de gemeente Laren laag (33 %).
Overigens dient ter zake van de gemeente Laren te worden aangetekend dat er 6
reacties zijn ontvangen, waarvan een raadslid heeft aangegeven de enquête niet te
kunnen invullen vanwege te beperkte ervaring als raadslid.
Uitkomst per gestelde vraag
Aan de raadsleden zijn in totaal 18 (gesloten) vragen gesteld met het verzoek (de
mogelijkheid) om de antwoorden toe te lichten. De gestelde vragen zijn gerelateerd aan
de 5 deelvragen van de onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie. Hieronder wordt
voor de 5 deelvragen ingegaan op de uitkomsten van de enquête.
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DEELVRAAG 1 Zijn de bij de oprichting van de
Rekenkamercommissie gekozen uitgangspunten voor
verbetering vatbaar?

Enquêtevraag 1: Is bekend welke overwegingen ten grondslag liggen voor het
instellen van de gezamenlijke Rekenkamercommissie BEL?
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
8
5
2
15
4
2
3
9
0
0
0
0
12
7
5
24

15 van de 24 raadsleden geven aan de bekend te zijn met de overwegingen
(argumenten) voor het instellen van de gezamenlijke Rekenkamercommissie BEL. In de
toelichting geven de ‘Ja-stemmers’ de volgende overwegingen aan:
Overwegingen

Aantal

Samenwerking is goedkoper

8

Versterking van controlerende functie gemeenteraad

4

Meer aandacht voor doelmatigheid en doeltreffendheid

4

Aansluiten BEL gedachte

4

Wettelijke verplichting

2

Totaal gegeven overwegingen
Meerdere overwegingen per geënquêteerde
Totaal aantal personen

22
7
15

Enquêtevraag 2: Iedere gemeente draagt jaarlijks € 22.000 bij, waardoor het
totale jaarbudget voor de Rekenkamercommissie uitkomt op € 66.000. Met dit
budget kan jaarlijks één groot onderzoek en drie korte toetsen worden
uitgevoerd. Is een verhoging van het budget wenselijk zodat meer (financiële)
onderzoeken kunnen worden uitgevoerd?
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Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
0
1
1
2
11
4
3
18
1
2
1
4
12
7
5
24

Aldus acht een overgrote meerderheid (75 %) een verhoging van het totale jaarbudget
niet wenselijk. Voor zover deze keuze door de raadsleden is toegelicht blijkt dat het
ontbreken van financiële middelen (verslechtering financiële huishouding gemeenten)
een belangrijk argument is.
Enquêtevraag 3: In overeenstemming met de verordening bestaat de
Rekenkamercommissie uit 3 leden buiten de kring van de gemeenteraad. Kunt u
aangeven wat u van deze keuze vindt?

Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Goed
Niet goed
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
10
7
5
22
0
0
0
0
2
0
0
2
12
7
5
24

22 van de 24 raadsleden geven aan dat het buiten de kring van de raad benoemen van
de leden van de Rekenkamercommissie een goede keuze te vinden. In de toelichting
geeft het grootste deel van de ‘Ja-stemmers’ aan dit een goede keuze te vinden vanuit
de gewenste onafhankelijkheid en objectiviteit van de onderzoeken. Tevens wordt hierbij
aangegeven dat hiermee de keuze van de onderzoeksonderwerpen niet vanuit het
‘politieke speelveld’ wordt gehaald.
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DEELVRAAG 2: Hoe functioneert de
Rekenkamercommissie?
Enquêtevraag 4: De Rekenkamercommissie bepaalt overeenkomstig de
verordening de onderzoeksonderwerpen en de onderzoeksopzet. De
gemeenteraad heeft hier geen mogelijkheden om de Rekenkamercommissie een
‘opdracht’ te geven. Vindt u deze keuze wenselijk?
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
1
3
1
5
11
4
4
19
0
0
0
0
12
7
5
24

19 van de 24 raadsleden geven te kennen zich niet te kunnen vinden in gemaakte keuze
in de verordening Rekenkamercommissie, waarbij de Rekenkamercommissie de volledige
‘vrijheid’ heeft in het bepalen van de onderzoeksonderwerpen. Uit de toelichting van de
‘Nee-stemmers’ blijkt de onvrede niet zo zeer te liggen in het bepalen van de
onderzoeksopzet, maar in het bepalen van de onderzoeksonderwerpen. In de toelichting
geven deze raadsleden te kennen meer invloed te willen uitoefenen op het bepalen van
de onderzoeksonderwerpen en dat de door de Rekenkamercommissie gemaakte keuzes
veelal niet aansluiten bij de behoefte van de raadsleden. Hierbij wordt eveneens
aangegeven dat de onderzoeksonderwerpen dikwijls nogal theoretisch (technisch) van
aard zijn en niet aansluiten bij de lokale situatie.

Enquêtevraag 5: Heeft u als raadslid of als lid van uw fractie in het verleden aan
de Rekenkamercommissie een verzoek(en) ingediend voor het uitvoeren van
een onderzoek.
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
4
4
1
9
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Nee
Nvt

8
0
12

3
0
7

3
1
5

14
1
24

Van de 24 raadsleden hebben 13 raadsleden (meer dan de helft) in het verleden een
verzoek bij de Rekenkamercommissie ingediend voor het uitvoeren van een onderzoek
dan wel korte toets.
Enquêtevraag 6: Voor zover u als raadslid of als lid van uw fractie (vraag 5
beantwoord met ja) een onderzoeksverzoek heeft ingediend, zijn deze door de
Rekenkamercommissie overgenomen of afgewezen?
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Overgenomen
Afgewezen
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
1
1
1
3
2
2
0
4
9
4
4
17
12
7
5
24

In totaal hebben 9 raadsleden een verzoek ingediend tot het uitvoeren van een
onderzoek dan wel korte toets. Hiervan geeft 1 raadslid niet aan of dit verzoek is
overgenomen dan wel is afgewezen. Een ander raadslid geeft aan dat dit verzoek pas
recentelijk is ingediend en dat het nog niet bekend is wat de uitkomst hiervan is. Aldus
resteren 7 raadsleden die een verzoek hebben ingediend, waarvan er 3 zijn overgenomen
(uitgevoerd) door de Rekenkamercommissie. Voor 4 raadsleden geldt dat het verzoek
niet door de Rekenkamercommissie is overgenomen.
Enquêtevraag 7: Voor zover een onderzoeksverzoek wordt afgewezen, vindt u
dat de Rekenkamercommissie dit voldoende beargumenteerd?
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
0
1
0
1
3
0
0
3
9
6
5
20
12
7
5
24
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Van de 4 raadsleden waarvan het verzoek tot het uitvoeren van een onderzoek dan wel
korte toets is afgewezen, geven 3 raadsleden aan dat de Rekenkamercommissie in
onvoldoende mate de afwijzing heeft beargumenteerd (toegelicht). 2 raadsleden geven
te kennen dat de Rekenkamercommissie in deze geen argumentatie (toelichting) heeft
gegeven. Voor het raadslid dat wel van de Rekenkamercommissie een reactie heeft
ontvangen geldt dat deze zich niet kan vinden in de motivering van de
Rekenkamercommissie.
Enquêtevraag 8: Wordt u als raadslid door de Rekenkamercommissie voldoende
actief betrokken bij de keuze van een onderzoeksonderwerpen.
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
2
1
1
4
9
5
4
18
1
1
0
2
12
7
5
24

Maar liefst 18 van de 24 raadsleden geeft te kennen in onvoldoende mate te worden
betrokken bij de keuze van de onderzoeksonderwerpen. Deze uitslag sluit aan bij de
uitkomst op de enquêtevraag 4, waarbij 19 raadsleden hebben aangegeven meer invloed
te willen hebben in het bepalen van de onderzoeksonderwerpen. In de toelichting geven
de ‘Nee-stemmers’ de volgende overwegingen aan:
Overwegingen

Aantal

Geen inzicht wie het onderzoeksonderwerp heeft ingediend en
waarom dit onderzoeksonderwerp is gekozen

3

Frequentie contact met Rekenkamercommissie hoger

7

Rekenkamercommissie bepaalt zelf onderzoeksonderwerpen en

6

onderzoeken sluiten niet aan bij behoefte Raadsleden
Overige overwegingen

2

Totaal aantal personen

18

Enquêtevraag 9: Het college van B&W heeft volgens de verordening de
mogelijkheid om haar zienswijze over de uitkomsten van het onderzoek te
geven (hoor- en wederhoor). Vindt u dat het college hier voldoende gebruik van
maakt.
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Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
5
4
1
10
2
0
3
5
5
3
1
9
12
7
5
24

In totaal geven 5 raadsleden te kennen dat het college in onvoldoende mate gebruik
maakt van de mogelijkheid om een inhoudelijke reactie te geven op de uitkomsten van
het onderzoek. Hierbij geven een drietal raadsleden aan dat ze de reactie van het college
‘laconiek’ vinden.
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DEELVRAAG 3: Is de kwaliteit van de onderzoeken
voldoende?
Enquêtevraag 10: Wat vindt u in algemene zin van de kwaliteit van de
onderzoeken? Ter zake zijn hieronder een aantal kenmerken benoemd, waarin u
een score van 1 t/m 10 kunt geven. Tevens kunt u de score nader toelichten.
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
Begrijpelijkheid rapportage
7,3
7,7
8,2
7,7
Toereikendheid onderbouwende feiten
6,6
7,7
7,4
7,2
Kwaliteit conclusies en aanbevelingen
6,9
7,7
7,6
7,4
Hoeveelheid informatie
6,9
7,2
7,8
7,3
Snelheid onderzoek
6,6
7,2
7,0
6,9
Gemiddeld
6,8
7,5
7,6
7,3
De raadsleden beoordelen de gemiddelde kwaliteit van de onderzoeken van de
Rekenkamercommissie als ruim voldoende. De raadsleden van Blaricum beoordelen de
kwaliteit van de onderzoeken iets minder positief dan de raadsleden van Eemnes en
Laren.

Enquêtevraag 11: Kunt u hieronder aangeven wat het verschil is tussen een
onderzoek en een korte toets?
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
10
7
4
21
1
0
1
2
1
0
0
1
12
7
5
24

Het overgrote deel van de raadsleden (21 van de 24) geeft gemotiveerd het onderscheid
tussen de onderzoeken en de korte toets aan. Uit de toelichting blijkt dat een aantal
raadsleden de korte toets meer te waarderen dan de onderzoeken (meer ‘to the point’,
sneller en onderwerp sluit meer aan bij behoefte van de raad).
Enquêtevraag 12: Vindt u dat de onderzoeken en korte toetsen een bijdrage
hebben geleverd aan de verbetering van de resultaten van de gemeentelijke
organisatie? Noem hieronder een aantal voorbeelden.
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Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
2
4
0
6
4
1
0
5
6
2
5
13
12
7
5
24

Een vijftal raadsleden geeft te kennen dat de onderzoeken en korte toetsen een bijdrage
leveren aan de verbetering van de resultaten van de gemeentelijke organisatie. In één
geval wordt deze met een voorbeeld nader toegelicht. Een groot aantal raadsleden geeft
in de toelichting te kennen geen inzicht te hebben in de verbeteringen van de resultaten
als gevolg van de uitgevoerde onderzoeken en korte toetsen.

Enquêtevraag 13: Vindt u dat de onderzoeken en korte toetsen een bijdrage
hebben geleverd aan de controlerende functie van de raad? Noem hieronder een
aantal voorbeelden.
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
5
6
4
15
2
0
1
3
5
1
0
6
12
7
5
24

15 van de 24 raadsleden geeft (gemotiveerd) aan dat de onderzoeken en korte toetsen
een bijdrage leveren aan de controlerende functie van de raad. Uit de toelichting blijkt
dat de raadsleden hier de toegevoegde waarde zien, voor zowel de korte toetsen als de
onderzoeken. De 3 raadsleden die geen toegevoegde waarde voor de controlerende
functie van de raad zien in de uitgevoerde onderzoeken en korte toetsen, geven aan dat
deze toegevoegde waarde wel te zien op het moment dat de raad meer invloed kan
uitoefenen in het bepalen van de onderzoeksonderwerpen.
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DEELVRAAG 4: Wat is de impact van de onderzoeken?
Enquêtevraag 14: Vindt u de door de Rekenkamercommissie opgenomen
aanbevelingen juist en volledig?
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
9
6
5
20
0
0
0
0
3
1
0
4
12
7
5
24

20 van de 24 raadsleden geven te kennen dat de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie juist en volledig zijn.

Enquêtevraag 15: Heeft u als raadslid voldoende inzicht in hoeverre de door de
gemeenteraad overgenomen aanbevelingen in de praktijk worden doorgevoerd
door het college van B&W?
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
0
3
1
4
11
3
3
17
1
1
1
3
12
7
5
24

Het grootste deel van de raadsleden (17 van de 24) geeft te kennen onvoldoende inzicht
te hebben in de daadwerkelijke effectuering van de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie. Een aantal raadsleden geeft aan het wenselijk te vinden dat het
college hierover rapporteert (terugkoppelt). Tevens vinden een aantal raadsleden dat de
raad hier ook meer initiatief moeten tonen.
Enquêtevraag 16: Voor zover u onvoldoende inzicht heeft in het doorvoeren van
de aanbevelingen door het college van B&W. Heeft u suggesties voor
verbetering?
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.
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Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
9
1
3
13
2
4
1
7
1
2
1
4
12
7
5
24

Van de 17 raadsleden die onvoldoende inzicht hebben in de opvolging van de
aanbevelingen door het college (vraag 15) geven 13 raadsleden een suggestie voor het
verkrijgen van een verbeterd inzicht in de effectuering van de aanbevelingen door het
college. 8 raadsleden geven te kennen dat het college dient te rapporteren over de
opvolging van de aanbevelingen. Een aantal raadsleden vinden dat er bij de bespreking
van het rapport in de raadsvergadering tussen de raad en het college duidelijkere
afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop over de opvolging van de
aanbevelingen moet worden omgegaan. Slechts 1 raadslid is van mening dat de
Rekenkamercommissie een periodiek onderzoek ter zake dient uit te voeren.
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DEELVRAAG 5: Communiceert de
Rekenkamercommissie voldoende?
Enquêtevraag 17: Wordt u als gemeenteraad door de Rekenkamercommissie
voldoende geïnformeerd over het onderzoeksproces en de uitkomsten van de
uitgevoerde onderzoeken?
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Ja
Nee
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
7
6
1
14
4
0
4
8
1
1
0
2
12
7
5
24

De meerderheid van de raadsleden (14 van de 24) geeft aan dat ze voldoende worden
geïnformeerd over het onderzoeksproces en de uitkomsten van de uitgevoerde
onderzoeken. Uit de toelichting blijkt dat met name de mondelinge toelichting van de
Rekenkamercommissie positief scoort. Uit de toelichting van de ‘nee-stemmers’ blijkt dat
ze onvoldoende worden geïnformeerd over het onderzoeksproces en aldus niet over de
uitkomsten van het onderzoek. De raadsleden geven aan dat niet duidelijk is wat de
aanleiding van het onderzoek is en dat ze veelal ‘verrast’ worden bij het verschijnen van
een rapport.
Enquêtevraag 18: Wat vindt u van de behandeling van de onderzoeksrapporten
in de gemeenteraad?
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de raadsleden van de 3 gemeenten hebben
geantwoord op deze vraag.

Voldoende
Onvoldoende
Nvt

Blaricum Eemnes Laren
Totaal
12
7
4
23
0
0
0
0
0
0
1
1
12
7
5
24

Met uitzondering van 1 raadslid zijn de raadsleden unaniem van mening dat de
onderzoeksrapporten voldoende worden behandeld in de gemeenteraad. Voor zover
toegelicht, laten de raadsleden weten de mondelinge toelichting door de
Rekenkamercommissie op prijs te stellen.
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Uitkomst en analyse interview raadsleden
Overeenkomstig de opzet van de evaluatie Rekenkamercommissie BEL zijn de volgende
zes raadsleden geïnterviewd:


Gemeente Blaricum: E.J.M. Boersen – de Jong, De Blaricumse partij (oppositiepartij),
C.H. van Kommer, VVD (collegepartij);



Gemeente Eemnes: H.A.J. Zunnebeld, VVD (oppositiepartij), J.C.J. Eek
(collegepartij);



Gemeente Laren: J. Timmermans – Hamers, Liberaal Laren (oppositiepartij), J.W. van
der Zwaan, Larens behoud (collegepartij);

De interviews zijn uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vijf deelvragen van de
onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie. In de vraagstelling is de raadsenquête
(18 vragen) als uitgangspunt gekozen om de uitkomsten van de raadsenquête te
beoordelen (toetsen). Tevens zijn de interviews gebruikt om de nog resterende vragen
naar aanleiding van de bestudering van de documenten te kunnen beantwoorden. Ter
zake van de interviews is met de geïnterviewden afgesproken dat de uitkomsten van de
interviews vertrouwelijk blijven en dat de verslaglegging in de rapportage niet te
herleiden is naar de individuele personen. Van de uitkomsten van het gesprek is een
verslag opgesteld welke ter validatie is naar de geïnterviewden is verstuurd.
Hieronder worden de uitkomsten van de interviews per deelvraag weergegeven.

DEELVRAAG 1 Zijn de bij de oprichting van de
Rekenkamercommissie gekozen uitgangspunten voor
verbetering vatbaar?
In de interviews geven dat de raadsleden aan dat het kostenaspect en de ‘BEL gedachte
(samenwerking)’ ten grondslag liggen aan de keuze voor een gemeenschappelijke
rekenkamer. De raadsleden van één gemeente geven aan dat bewust is gekozen voor
een model, waarbij de leden van de Rekenkamercommissie worden benoemd van buiten
de kring van de gemeenteraden ten behoeve van de onafhankelijkheid en objectiviteit
van de oordeelsvorming. De raadsleden geven te kennen nog steeds achter de keuze
voor een onafhankelijke gemeenschappelijke Rekenkamercommissie te staan. Ook blijkt
uit de interviews dat de raadsleden, gegeven de huidige financiële omstandigheden, geen
verhoging van het beschikbare budget van € 66.000,00 wensen.
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DEELVRAAG 2: Hoe functioneert de
Rekenkamercommissie?
In de interviews is aan de raadsleden gevraagd welke behoefte de raad, als controlerend
orgaan, heeft ten aanzien van de rekenkamerfunctie en of daar in de praktijk aan
tegemoet wordt gekomen. Tevens is specifiek ingezoomd op de wijze waarop de
raadsleden worden betrokken in het bepalen van de onderzoeksonderwerpen. Dit naar
aanleiding van de uitkomsten van de raadsenquête. De gehouden interviews leidt tot de
volgende uitkomsten/bevindingen:
Behoefte raadsleden en keuze onderzoeksonderwerpen


De raadsleden van twee gemeenten geven nadrukkelijk aan dat de keuze van de
onderzoeksonderwerpen door de Rekenkamercommissie onvoldoende aansluit bij de
behoeften van de raadsleden. De raadsleden van de andere gemeente is dezelfde
mening toegedaan, maar zijn hier minder uitgesproken in. Als voorbeeld van een
onderzoek dat niet aansluit bij de behoefte van de gemeenteraden noemen de
raadsleden van de drie gemeenten het recente onderzoek naar het integriteitsbeleid;



De raadsleden van de drie gemeenten vinden dat de onderzoeksrapporten dikwijls te
algemeen zijn en een te academisch karakter hebben. De raadsleden van twee
gemeenten zijn hierbij van mening dat bij de korte toetsen dit minder het geval is en
de rapporten concreter en duidelijker zijn. Tevens geven ze hierbij aan dat de
toegevoegde waarde van de korte toetsen hoger zijn, wat mede verband houdt met
de keuze van de onderzoeksonderwerpen die meer aansluiten bij de behoeften van de
gemeenteraden;



De raadsleden van twee gemeenten zijn van mening dat er geen goed en helder
kader aanwezig is waarop de onderzoeksonderwerpen bepaald worden. Zo kan het
voorkomen dat het beschikbare budget te eenzijdig aan een gemeente wordt
toebedeeld en dat een onderzoek wordt geïnitieerd door één raadslid terwijl er bij de
gemeenteraad geen draagvlak voor een dergelijk onderzoek is. Tevens geeft
raadsleden aan dat bij betrekkelijk nieuwe raadsleden onvoldoende helderheid is bij
het functioneren van de Rekenkamercommissie en onder meer de inbreng van de
raadsleden in het aandragen van onderzoeksonderwerpen;



Ten aanzien van de motivering van de Rekenkamercommissie inzake een ‘afwijzing’
van een onderzoeksvraag vanuit de gemeenteraden zijn de uitspaken van de
geïnterviewde raadsleden niet eensluidend. Een aantal raadsleden vindt de motivering
van de Rekenkamercommissie hier voldoende en een aantal raadsleden vinden de
motivering onvoldoende, dan wel kan zich niet vinden in de motivering. De
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raadsleden zijn wel eensgezinder als het gaat om het ontbreken van inzicht in de
overwegingen die de Rekenkamercommissie heeft in het bepalen van een
onderzoeksonderwerp. Zo blijkt uit de interviews dat onlangs een onderzoeksvraag
vanuit een gemeenteraadsfractie van de gemeente Blaricum is gehonoreerd en dat
een zelfde onderzoeksvraag vanuit de gemeente Eemnes is afgewezen;


De raadsleden van twee gemeenten zijn nadrukkelijk van mening dat de raadsleden
onvoldoende invloed hebben op het bepalen van de onderzoeksonderwerpen en
kunnen zich niet vinden in de bepaling ter zake in de verordening op de
Rekenkamercommissie. Zij zijn van mening dat hiervoor nadere regels (kaders)
moeten komen die er tevens toe moeten bijdragen dat het beschikbare budget
evenwichtig verdeeld wordt over de drie gemeenten. De raadsleden van een
gemeente vinden dat de Rekenkamercommissie niet ‘gestuurd’ mogen worden door
de gemeenteraden, omdat dit afbreuk kan doen aan de objectiviteit van de
onderzoeken. Wel zijn deze raadsleden van mening dat het wenselijk is dat er meer
duidelijkheid komt in de spelregels die de Rekenkamercommissie hanteert in het
bepalen van een onderzoeksonderwerp;



De raadsleden van de drie gemeenten geven aan dat zij jaarlijks (door de griffier)
worden verzocht om onderzoeksonderwerpen aan te dragen. De raadsleden van twee
gemeenten geven aan dat ze daarna onvoldoende worden geïnformeerd over de
keuzes van de Rekenkamercommissie ter zake. Deze raadsleden geven eveneens te
kennen nog nooit een jaarplan te hebben ontvangen;



De raadsleden van een gemeente geven te kennen dat de toegevoegde waarde van
de rekenkamerfunctie de laatste tijd is gestegen, wat zich laat zien in het frequenter
verschijnen van onderzoeksrapporten. Ze noemen hier als reden de (constante)
bezetting van de Rekenkamercommisssie, waarbij in de beginperiode in kwantitieveen kwalitatieve zin problemen waren.

Hoor- en wederhoorprocedure


De raadsleden van de drie gemeenten geven te kennen dat bij de behandeling van
onderzoeksrapporten in de commissie en gemeenteraad geen schriftelijke reactie van
het college voorhanden is. De raadsleden van twee gemeenten geven aan dit te
betreuren;



De raadsleden van de drie gemeenten geven aan dat bij de behandeling van de
onderzoeksrapporten in de gemeenteraad het college de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie (zonder tegenargumenten) ten alle tijden overneemt. De
raadsleden van twee gemeenten bespeuren hier een ‘ongeïnteresseerde’ houding van
het college.
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DEELVRAAG 3: Is de kwaliteit van de onderzoeken
voldoende?
Uit de interviews blijkt dat de raadsleden in algemene zin wel tevreden zijn over de
kwaliteit (deugdelijkheid) van de onderzoeken (rapporten). Wel geven de raadsleden aan
dat de rapporten wel wat bondiger en concreter mogen. Ten aanzien van de relevantie
(bruikbaarheid) van de onderzoeken (rapporten) blijkt uit de interviews het volgende:


De raadsleden van de drie gemeenten spreken hun voorkeur uit over de korte toets in
relatie tot de onderzoeken. De meest genoemde argumenten zijn hier de kortere
doorlooptijd, de aansprekende onderwerpen, en de duidelijkheid en bruikbaarheid van
de uitkomsten;



De raadsleden van de drie gemeenten geven aan dat de bruikbaarheid van de
onderzoeken (rapporten) wordt verhoogd als de onderzoeksonderwerpen beter aan
zouden sluiten bij de behoefte van de raadsleden (zie deelvraag 2). De raad zou
hiermee haar controlerende rol beter kunnen invullen. De raadsleden van twee
gemeenten geven aan de controlerende rol kan worden verbeterd door de
gemeenteraden meer invloed te geven in het bepalen van de onderzoeksvraag (wat
en hoe).

DEELVRAAG 4: Wat is de impact van de onderzoeken?
De gehouden interviews leidt tot de volgende uitkomsten/bevindingen:


De raadsleden van de drie gemeenten geven te kennen de aanbevelingen van de
onderzoeken en korte toetsen te delen, immers neemt de raad de aanbevelingen van
de Rekenkamercommissie overwegend over;



Wel geven de raadsleden te kennen dat de bruikbaarheid van de aanbevelingen
beperkt wordt als de onderzoeksonderwerpen minder aansprekend zijn, zoals ten
aanzien van het onderzoek naar het integriteitsbeleid;



De raadsleden van twee gemeenten geven aan onvoldoende inzicht te hebben in het
door het college doorvoeren van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Ze
geven aan het wenselijk te vinden dat deze in welke vorm dan ook worden
gemonitord en dat de gemeenteraden hierover frequent worden geïnformeerd. De
raadsleden van de andere gemeente zeggen wel inzicht te hebben in de effectuering
van de aanbevelingen, waarbij ze het onderzoek naar het subsidiebeleid als voorbeeld
noemen;
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DEELVRAAG 5: Communiceert de
Rekenkamercommissie voldoende?
De gehouden interviews leidt tot de volgende uitkomsten/bevindingen:


De raadsleden van de drie gemeenten geven aan dat de Rekenkamercommissie op
een adequate wijze de behandeling van de rapporten in de commissies en
gemeenteraden ondersteunt (in de vorm van een presentatie (toelichting);



De raadsleden van twee gemeenten vinden dat de communicatie met de
Rekenkamercommissie teveel ‘op afstand’ plaatsvindt, zoals ten aanzien van het
bepalen van de jaarlijkse onderzoeksagenda;



De raadsleden van twee gemeenten vinden dat de communicatie inzake het
onderzoeksproces te wensen overlaat. Ze geven aan dat ze dikwijls worden
‘overvallen’ als een onderzoeksrapport op de commissie staat geagendeerd. Ze geven
hierbij aan dat ze in onvoldoende mate betrokken worden in het bepalen van de
onderzoeksvraag;



In de interviews worden een aantal suggesties ter verbetering gegeven. Zo geven de
raadsleden van een gemeente aan dat een onderzoeksrapport dat handelt over alle
drie gemeenten (zoals het integriteitsbeleid) wordt behandeld in een
gemeenschappelijk raadsoverleg (ronde tafel gesprek). Dit mede vanuit het tijds- en
doelmatigheidsaspect.
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Uitkomst en analyse interview collegeleden
Overeenkomstig de opzet van de evaluatie Rekenkamercommissie BEL zijn de volgende
zes collegeleden geïnterviewd:


Gemeente Blaricum: J.N. de Zwart (burgemeester), R. Posthumus (wethouder);



Gemeente Eemnes: R. van Benthem (Burgemeester), E.M. van IJken (wethouder);



Gemeente Laren: E. de Jong (wethouder, L.J.M. Janssen (wethouder).

De interviews zijn uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vijf deelvragen van de
onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie. De vragen zijn gesteld om inzicht te
krijgen in de wijze waarop de colleges invulling geven aan hun rol ter zake van de
Rekenkamerfunctie (uitvoering). Bij een aantal deelvragen is de zienswijze van de
colleges niet of minder relevant. Hieronder worden de uitkomsten van de interviews per
deelvraag weergegeven.

DEELVRAAG 1 Zijn de bij de oprichting van de
Rekenkamercommissie gekozen uitgangspunten voor
verbetering vatbaar?
In de interviews geven dat de collegeleden aan dat het kostenaspect en de ‘BEL gedachte
(samenwerking)’ ten grondslag liggen aan de keuze voor een gemeenschappelijke
rekenkamer. Een aantal collegeleden geven expliciet aan nog achter de keuze voor een
onafhankelijke gemeenschappelijke Rekenkamercommissie te staan en dat een dergelijk
instrument de raad de mogelijkheid geeft haar controlerende rol beter te kunnen
uitoefenen. Wel maken de collegeleden hier kanttekeningen inzake de kaderstelling en
het bepalen van de onderzoeksagenda (zie uitkomsten volgende deelvragen).

DEELVRAAG 2: Hoe functioneert de
Rekenkamercommissie?
In de interviews is aan de collegeleden gevraagd welke behoefte het college, als
uitvoerend orgaan, heeft ten aanzien van de rekenkamerfunctie en of daar in de praktijk
aan tegemoet wordt gekomen. Tevens is specifiek ingezoomd op de wijze de hoor- en
wederhoor procedure in de praktijk wordt ingevuld. De gehouden interviews leidt tot de
volgende uitkomsten/bevindingen:
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De collegeleden van de drie gemeenten zijn van mening dat er onvoldoende
afstemming plaatsvindt met de Rekenkamercommissie c.q. gemeenteraden inzake
het bepalen van de onderzoeksagenda. Ze geven hierbij aan dat een dergelijk overleg
bijdraagt aan meer relevantere (aansprekende) onderzoeksonderwerpen en dat
hierbij de toegevoegde waarde van de rekenkamerfunctie zal toenemen (het leveren
van een bijdrage aan een doeltreffender beleid en doelmatiger beheer);



Een aantal collegeleden geeft aan dat de onderzoeken tot dusverre voornamelijk zijn
gericht op (de naleving van) beleidskaders en regelgeving. Ze constateren dat de
onderwerpen ook bij de raadsleden onvoldoende aansprekend zijn;



Een aantal collegeleden is van mening dat de Rekenkamercommissie met het bepalen
van de keuze van het onderzoeksonderwerp in onvoldoende mate rekening houdt met
‘startfase’ van de BEL combinatie;



De collegeleden van de drie gemeenten zijn van mening dat de
Rekenkamercommissie in onvoldoende mate invulling geeft aan de hoor- en
wederhoor procedure. Hierbij geven ze aan het te ‘betreuren’ dat het college c.q. het
bestuur van de BEL combinatie niet om een schriftelijke zienswijze wordt gevraagd;



Een aantal collegeleden merken op dat voor zover de rapportage handelt over de BEL
combinatie de Rekenkamercommissie aan het bestuur van de BEL combinatie om een
reactie moet vragen. Heeft een rapportage betrekking op een specifieke gemeente,
dan dient aan het college om een reactie te worden gevraagd.

DEELVRAAG 3: Is de kwaliteit van de onderzoeken
voldoende?
Ten aanzien van de relevantie (bruikbaarheid) van de onderzoeken (rapporten) blijkt uit
de interviews met het college het volgende:


Een aantal collegeleden is van mening weinig toegevoegde waarde te zien in de
uitkomsten van de onderzoeken van de Rekenkamercommissie tot dusverre. Deze
hebben veelal betrekking op procedures en toepassing van Wet- en regelgeving en
hebben niet geleid tot een verbetering van de doeltreffendheid van beleid en
doelmatigheid van de uitvoering;

DEELVRAAG 4: Wat is de impact van de onderzoeken?
De gehouden interviews leidt tot de volgende uitkomsten/bevindingen:
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De collegeleden van de drie gemeenten geven aan de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie uit te voeren voor zover de raad hiertoe een besluit neemt;



Een groot aantal collegeleden geeft te kennen onvoldoende inzicht te hebben in de
door het college doorvoeren van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. De
collegeleden geven aan hiervoor op een te grote afstand te staan van de BEL
organisatie. Een ‘volgsysteem’ ter zake is niet voorhanden;



Een aantal collegeleden geven wel aan inzicht te hebben inzake het opvolgen van de
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en die mee te nemen in bijvoorbeeld
het opstellen van nieuwe beleidskaders. Deze collegeleden geven hierbij het
voorbeeld van de actualisatie van de subsidieverordening.

DEELVRAAG 5: Communiceert de
Rekenkamercommissie voldoende?
De collegeleden van de drie gemeenten geven aan dat niet met het college wordt
overlegd over de onderwerpen die gepland staan om te worden onderzocht. Nu komen de
onderzoeksresultaten (rapporten) ‘uit de lucht’ vallen, waarbij een aantal collegeleden
het onderzoek naar het integriteitsbeleid als voorbeeld noemt.
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Uitkomsten documentenstudie
In dit document zijn de uitkomsten van de documentenstudie opgenomen. Per deelvraag
wordt een uiteenzetting gegeven van de meest relevante bevindingen ter zake.

DEELVRAAG 1 Zijn de bij de oprichting van de Rekenkamercommissie
gekozen uitgangspunten voor verbetering vatbaar?
Uit de documentenstudie blijkt dat bij de vaststelling van de Verordening op de
Rekenkamercommissie de gemeenteraden van de drie BEL gemeenten een jaarlijks vast
budget beschikbaar hebben gesteld van € 22.000,00 wat neerkomt op een totaal beschikbaar
budget van € 66.000. Deze budgetten zijn tot op heden niet aangepast. In de verordening zijn
geen nadere bepalingen opgenomen inzake de frequentie van onderzoeken. De
Rekenkamercommissie bepaalt jaarlijks in het jaarplan (bron: jaarplan 2009 en 2010) het
aantal onderzoeken en korte toetsen voor het komende jaar en daarmee de besteding van het
beschikbare budget. Vanuit het beschikbare budget kunnen volgens de jaarplannen jaarlijks
gemiddeld 2 onderzoeken en 3 korte toetsen worden uitgevoerd.

DEELVRAAG 2: Hoe functioneert de Rekenkamercommissie?
Ter zake het normenkader van deze deelvraag zijn de normen (kaders) van toepassing zoals
deze in de hieronder genoemde bepalingen van de Verordening op de Rekenkamercommissie
zijn benoemd:


Artikel 8, onderwerpen onderzoek. In de verordening is hier bepaald dat de
Rekenkamercommissie de keuze maakt voor de onderwerpen van onderzoek, de
probleemstelling en de onderzoeksvragen formuleert en de onderzoeksopzet vaststelt.
Jaarlijks dient voor vóór 1 oktober het onderzoeksprogramma ter kennisneming aan de
raad worden voorgelegd. Tevens is in dit artikel bepaald dat de onderzoeksopzet aan de
gemeenteraad ter kennisneming wordt voorgelegd;



Artikel 9, uitvoering onderzoek en rapportage. In de verordening is bepaald dat de
Rekenkamercommissie betrokkenen (ambtelijke organisatie) in de gelegenheid stelt om
hun zienswijze kenbaar te maken en dat het bestuur de mogelijkheid krijgt hun zienswijze
te geven. Na vaststelling van het rapport door de Rekenkamercommissie worden het
onderzoeksrapport en de ambtelijke en bestuurlijke reacties aangeboden aan de raad.

Artikel 8, onderwerpen onderzoek
Uit de documentenstudie blijkt dat de werkwijze ten aanzien van het bepalen van de
onderzoeksonderwerpen overeenkomt met hetgeen hierover is bepaald in artikel 8 van de
verordening. Uit de jaarplannen 2009 en 2010 blijkt ter zake het volgende: De

Rekenkamercommissie benoemt de overwegingen (criteria) die een rol spelen voor het bepalen
van de uiteindelijke keuze van de onderzoeksonderwerpen;
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De Rekenkamercommissie benoemt de onderzoeksonderwerpen die zijn aangedragen
alsmede de herkomst hiervan;
 De Rekenkamercommissie benoemt de gekozen onderzoeksonderwerpen en motiveert deze
keuze. In het jaarplan ontbreekt een toelichting (motivering) inzake de afgewezen
onderwerpen;
 Voor de korte toetsen (geïntroduceerd in 2009) maakt de Rekenkamercommissie nog geen
keuze voor een onderzoeksonderwerp. De Rekenkamercommissie vermeldt hier dat de
onderwerpen gedurende het jaar door de raadsleden kunnen worden aangedragen.
De jaarplannen worden gepubliceerd op de website van de Rekenkamercommissie. Uit het
onderzoek is niet vastgesteld of de jaarplannen (onderzoekprogramma’s) tijdig (vóór 1 oktober)
aan de gemeenteraden ter kennisneming zijn aangeboden.
Artikel 9, uitvoering onderzoek en rapportage
Uit de documentenstudie alsmede het interview met de leden van de Rekenkamercommissie
blijkt dat de Rekenkamercommissie invulling geeft aan het in de verordening bepaalde
ambtelijke hoor- en wederhoor. Aan de directeur van de BEL combinatie wordt verzocht een
zienswijze op het rapport te geven alvorens het rapport aan de gemeenteraden en de colleges
wordt verstuurd. Dit blijkt onder meer uit de beoordeling van de recente onderzoeken
(subsidiebeleid en integriteitsbeleid). Ten aanzien van het onderzoek integriteitsbeleid blijkt
dat de Rekenkamercommissie ter zake de reactie van de directeur van de BEL combinatie aan
de leden van de gemeenteraden heeft aangegeven op welke wijze deze reactie heeft geleid tot
een aanpassing van het rapport.
Uit de documentenstudie blijkt dat de Rekenkamercommissie geen invulling geeft aan het
bestuur (colleges) om een zienswijze op het onderzoek (rapport) kenbaar te maken. In het
onderzoeksprotocol van de Rekenkamercommissie blijkt dat deze handelswijze een bewuste
keuze is van de Rekenkamercommissie (onderdeel 4, I). De Rekenkamercommissie tekent
hierbij aan dat dit een verantwoordelijkheid is van de gemeenteraden en dat het college de
mogelijkheid heeft om tijdig een reactie gereed te hebben.

DEELVRAAG 3: Is de kwaliteit van de onderzoeken voldoende?
Ter zake het normenkader van deze deelvraag zijn de normen (kaders) van toepassing zoals
deze in de hieronder genoemde bepalingen van de Verordening op de Rekenkamercommissie
zijn benoemd:


Artikel 1 en 2, begripsbepalingen en taak van de commissie. In artikel 1,
begripsbepalingen is de doelstelling benoemd van de Rekenkamercommissie: het door
middel van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken leveren van een bijdrage aan
de doeltreffendheid van het beoogde beleid, alsmede de doelmatige voorbereiding en
uitvoering daarvan. In artikel 2, taak van de commissie is in lid 2 bepaald dat de
Rekenkamercommissie onderzoek uitvoert naar de effecten van beleid en naar de
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doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijk
beheer en van de gemeentelijke organisatie. Tevens bepaald dit artikel dat onderzoek
wordt uitgevoerd naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer;
De uitkomsten van de documentenstudie ten aanzien van deelvraag 3 wordt hieronder
uiteengezet naar het hierboven genoemde normenkader.
Artikel 1 en 2, begripsbepalingen en taak van de commissie
Uit genoemde artikelen blijkt dat de doelstelling van de rekenkamerfunctie is gelegen in het
leveren van een bijdrage aan de doeltreffendheid van het beoogde beleid en de doelmatige
voorbereiding en uitvoering hiervan. Naar aanleiding van een beoordeling van de rapporten
inzake de uitgevoerde onderzoeken en korte toetsen blijkt dat de vraagstelling (focus) van de
onderzoeken meer gericht is op de toepassing van systemen, werking van procedures, de
beoordeling van kaderstelling en het naleven van wet- en regelgeving (rechtmatig handelen).
Dit blijkt uit de beoordeling van de meest recente onderzoeken en korte toetsen. Ter
onderbouwing van deze uitkomst de volgende voorbeelden:


De titel van de onderzoeksopzet integriteitsbeleid luidt ‘Voorkom onnodige
integriteitsrisico’s’. Uit de beoordeling van de rapportage blijkt dat de bevindingen,
conclusies en aanbevelingen zich voornamelijk richten op het aanwezigheid en
functioneren van systemen, procedures e.d.;



De uitgevoerde korte toetsen richten zich voornamelijk op de rechtmatigheidsissues en het
toepassen van (gestelde) kaders:
o

In de recent opgestarte korte toets wordt een onderzoek uitgevoerd naar de
onderbouwing van de kosten en tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing in
Blaricum (naleving van wettelijke regels);

o

In de korte toets over de aankoop Diaconie-gronden Eemnes is onderzoek
uitgevoerd naar het aankoopproces van gronden in relatie tot de geldende regels
en afspraken.

Overigens dient te worden vermeld dat in de Verordening op de Rekenkamercommissie in
artikel 2 gesteld is dat de onderzoeken van de Rekenkamercommissie mede tot doel hebben
om de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer te beoordelen. Een nadere beoordeling van
evaluatieonderzoeken naar de rekenkamerfunctie bij andere gemeenten alsmede
gepubliceerde ‘monitor rapporten’ naar de invulling van de rekenkamerfunctie bij gemeenten
laten overigens eenzelfde beeld zien.
Uit de bestudering van de documenten blijkt dat de gemeenteraden geen nadere kaders
hebben gesteld ten aanzien van de prestaties die door de Rekenkamercommissie moet worden
geleverd voor het ter beschikking gestelde budget van € 66.000. De Verordening op de
Rekenkamercommissie bevat ter zake geen nadere bepalingen over de intensiteit (frequentie)
van de onderzoeken die jaarlijks moeten worden uitgevoerd.

In het controleprotocol van de

Rekenkamercommissie blijkt dat de Rekenkamercommissie jaarlijks minimaal één onderzoek en
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meerdere korte toetsen uitvoert. Uit de bestudering van de documenten blijkt dat de
Rekenkamercommissie deze doelstelling ruimschoots haalt. Zo zijn in de voorbije twee jaar
(2009 en 2010) drie onderzoeken en vier korte toetsen uitgevoerd. Tevens is eind 2010 een
aanvang gemaakt met nog een korte toets.

DEELVRAAG 4: Wat is de impact van de onderzoeken?
Uit de documentenstudie kan ten aanzien van de impact van de onderzoeken het
volgende worden gesteld:


In de rapportages van de in 2009 en 2010 uitgevoerde onderzoeken en korte toetsen
blijkt dat in alle gevallen door de Rekenkamercommissie aanbevelingen ter
verbetering worden gedaan. De Rekenkamercommissie stelt in de vorm van een
raadsvoorstel de gemeenteraad voor om de aanbevelingen over te nemen en het
college van B&W op te dragen de aanbevelingen uit (door) te voeren. Uit de
besluitvorming (notulen) blijkt dat de gemeenteraden ter zake het voorstel van de
Rekenkamercommissie (unaniem) overneemt en dat het college ter zake toezegt om
hier uitvoering aan te geven;



Ten aanzien van de aanbevelingen die voortkomen uit de onderzoeken en korte
toetsen is geen ‘volgsysteem’ voorhanden. Dit geldt zowel ten aanzien van de
gemeenteraad als het college van B&W. Zowel het college als de gemeenteraad
worden niet systematisch geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de
aanbevelingen. Overigens blijkt ten aanzien van de actualisatie van de algemene
subsidieverordening bij de gemeente Eemnes in het raadsvoorstel expliciet is
aangegeven hoe is omgegaan met de aanbevelingen van het onderzoek
subsidiebeleid van de Rekenkamercommissie;

DEELVRAAG 5: Communiceert de Rekenkamercommissie voldoende?
Geen nadere documentenstudie uitgevoerd. Bevindingen ter zake opgenomen bij
deelvraag 2.

Bepalingen werkwijze Rekenkamercommissie uit Reglement van orde en
onderzoeksprotocol

Deelvraag 1: Zijn de bij de oprichting van de Rekenkamercommissie gekozen
uitgangspunten voor verbetering vatbaar?
De Rekenkamercommissie heeft hier geen nadere uitwerking gegeven in het reglement van orde en
het onderzoeksprotocol.

Deelvraag 2: Hoe functioneert de Rekenkamercommissie?
Reglement van orde
In het reglement van orde zijn de volgende bepalingen (uitgangspunten) relevant:


Bepaling 7, jaarplan en jaarverslag. In het Reglement van orde is bepaald dat
Rekenkamercommissie voor het einde van het kalenderjaar een jaarplan vaststelt, waarbij de
Rekenkamercommissie rekening houdt met de onderzoeken die door de gemeenteraden en
colleges van de BEL gemeenten zijn ingesteld.

Onderzoeksprotocol
In het reglement van orde zijn de volgende bepalingen (uitgangspunten) relevant:


Onderdeel 1, Missie Rekenkamercommissie. In deze bepaling geeft de Rekenkamercommissie
aan dat ze een bijdrage willen leveren aan het toetsen en verbeteren van de doeltreffendheid
en de doelmatigheid van het gemeentelijk beleid, -beheer en organisatie.



Onderdeel 2, Keuze onderzoeksonderwerpen. In deze bepaling geeft de Rekenkamercommissie
ten aanzien van de keuze van de onderzoeksonderwerpen het volgende aan:
o

Jaarlijks wordt minimaal één onderzoek en daarnaast korte onderzoeken uitgevoerd;

o

Suggesties voor onderzoeken kunnen worden aangedragen door de
Rekenkamercommissie, leden en fracties van de gemeenteraden, colleges van B&W,
burgers en (belangen)organisaties;

o

De aangedragen onderzoeken worden in een consulterende ronde aan de gezamenlijke
raad van de drie gemeenten voorgelegd, waarbij een aantal keuzecriteria zijn
benoemd. De Rekenkamercommissie bepaalt uiteindelijk zelf de keuze voor de
onderzoeksonderwerpen en legt dit vast in het jaarplan. De Rekenkamercommissie
zorgt hierbij voor een goede spreiding van de onderzoeksinspanningen over de drie
gemeenten;



Onderdeel 3, Soorten onderzoeken: Hierin schetst de Rekenkamercommissie het onderscheid
tussen een onderzoek en een korte toets, waarbij ze aangeeft dat een onderzoek over het
algemeen betrekking heeft op de gehele BEL-organisatie en korte onderzoeken veelal
betrekking hebben op één gemeente. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf of een onderzoek
dan wel een korte toets zal worden ingezet voor een specifiek onderzoeksonderwerp.



Bepaling 4, Onderzoek. De Rekenkamercommissie schetst hier de werkwijze (fasering) inzake
het uitvoeren van een onderzoek. Hierin onderscheidt de Rekenkamercommissie de fasen van
het onderzoek. In relatie tot de formulering van de deelvraag 2 volgen hieronder de meest
relevante aspecten (uitgangspunten) zoals deze door de Rekenkamer zijn geformuleerd:
o

Voorbereiding: In deze fase voert de Rekenkamercommissie over het geselecteerde
onderzoek een inhoudelijke verkenning uit en besluit of het onderzoek zal worden
uitgevoerd. Nadat de Rekenkamercommissie hiertoe besloten heeft, stelt ze een
startdocument op waarin onder meer het onderzoeksonderwerp, de aanleiding van het
onderzoek, het normenkader, de uitbestedingkeuze en de communicatie aan de orde
komen. Dit startdocument wordt ter informatie toegestuurd aan de betreffende raden;

o

Rapportage: Het onderzoeksbureau stelt een rapportage op die bestaat uit een
feitenrapport en een bestuurlijke nota (samenvatting, conclusies en aanbevelingen). De
(concept)feitenrapport wordt besproken met de Rekenkamercommissie en het bureau
doet een voorstel voor de bestuurlijke nota. De definitieve bestuurlijke nota wordt
uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamercommissie opgesteld;

o

Wederhoor ambtelijke organisatie: De Rekenkamercommissie biedt het
(concept)feitenrapport voor wederhoor aan bij de directeur van de BEL organisatie met
het verzoek te reageren op de volledigheid, juistheid en vertrouwelijkheid van de in het
rapport opgenomen informatie, waarna de Rekenkamercommissie (onderzoeksbureau)
in een nota van beantwoording aangeeft hoe is omgegaan met de reactie van de
ambtelijke organisatie;

o

Toesturen aan raden en colleges: De Rekenkamercommissie verstuurt de
eindrapportage gelijktijdig aan de betrokken gemeenteraden, colleges van B&W en de
directeur van de BEL organisatie. De gemeenteraden bepalen de agendering en de
Rekenkamercommissie is beschikbaar voor de toelichting van de eindrapportage in de
commissievergaderingen voor het beantwoorden van (technische) vragen. De
Rekenkamercommissie geeft hier aan dat het rapport aldus niet voor ‘bestuurlijk
wederhoor’ aan de betrokken colleges van B&W worden voorgelegd. De
Rekenkamercommissie geeft op dit punt aan het aan de gemeenteraden over te laten
of ze een reactie van het college wenst. Tevens meldt de Rekenkamercommissie hier in
staat is desgewenst een reactie gereed te hebben bij de behandeling van het rapport in
de commissievergadering.



Onderdeel 4, Korte toets. De Rekenkamercommissie schetst hier de werkwijze (fasering)
inzake het uitvoeren van een korte toets. In relatie tot de formulering van de deelvraag 2
volgen hieronder de meest relevante aspecten (uitgangspunten) zoals deze door de
Rekenkamer zijn geformuleerd:
o

Voorbereiding: De Rekenkamercommissie geeft hier aan dat de onderzoeksvraag
binnen 4 weken is te beantwoorden en de onderzoeksduur maximaal 50 uur bedraagt;

o

Opstellen startdocument: De Rekenkamercommissie stelt een kort startdocument op
waarin het onderzoeksonderwerp en de onderzoeksvragen blijken. Dit startdocument
wordt door de Rekenkamercommissie vastgesteld en niet ter informatie aan de
gemeenteraad gestuurd.

o

Rapportage: De rapportage dient antwoord te geven op de onderzoeksvraag en
eventuele deelvragen. Hierbij dienen de belangrijkste bevindingen in een korte en
bondige (in maximaal 5 pagina’s) rapportage te worden vastgelegd;

o

Wederhoor ambtelijke organisatie: De Rekenkamercommissie biedt de bevindingen
voor wederhoor aan bij de directeur van de BEL organisatie met het verzoek te
reageren op de volledigheid, juistheid en vertrouwelijkheid van de in het rapport
opgenomen informatie. De Rekenkamercommissie verwerkt het wederhoor in de
rapportage;

o

Toesturen aan raden en colleges: De Rekenkamercommissie verstuurt de
eindrapportage gelijktijdig aan de betrokken gemeenteraden, colleges van B&W en de
directeur van de BEL organisatie. De gemeenteraden bepalen de agendering en de
Rekenkamercommissie is beschikbaar voor de toelichting van de rapportage in de
commissievergaderingen.

