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Rekenkameronderzoek Van aanbeveling naar actie 
 
 
Te besluiten om: 
1. De conclusies en aanbevelingen over te nemen.  
2. Raadsbesluiten over rekenkamerrapporten over onderwerpen die terugkomen bij de raad, op te 

nemen in het overzicht van de toezeggingen en/of de dynamische jaarplanning.  
3. Daar waar het gaat om de bevoegdheid van het college, het college via raadsmededelingen te laten 

rapporteren over de voortgang van raadsbesluiten over rekenkamerrapporten.  
 
Context 
Het rapport Van aanbeveling naar actie betreft een onderzoek naar de concrete doorwerking van 
onderzoeksrapporten van de rekenkameronderzoeken in bestuurlijke besluiten en bestuurlijk en/of 
ambtelijk handelen.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
In zijn algemeenheid komt de rekenkamer tot de conclusie dat er in een aantal gevallen sprake is 
geweest van directe en indirecte doorwerking. Samengevat kan worden gesteld dat de doorwerking 
groter is naarmate de onderwerpen beter aansluiten bij de actuele thema’s van de raad. Het is 
volgens het rapport wel noodzakelijk dat de aanbevelingen en overwegingen onmiddellijk opgepakt 
worden. Als dit niet gebeurt, verslapt de aandacht van de raad voor de toezeggingen van het college. 
Deze algemene conclusie gaat vergezeld van vijf concrete conclusies en vier aanbevelingen: 
 
Aanbevelingen voor rekenkamer 
1. De rekenkamer moet regelmatig met de raad communiceren over onderzoeksthema’s.  

De doorwerking is groter als een onderzoek aansluit op actuele onderwerpen. 
2. Het ambtelijk wederhoor moet gaan over feitelijke onjuistheden en moet geen zienswijze 

bevatten. Dit moet duidelijk in de verordening worden omschreven.  
3. Een onderzoeksopzet wordt vooraf met de raad besproken. Indien dit meerwaarde heeft voor 

het onderzoek, kan de rekenkamer de nota van bevindingen informeel met de raad bespreken. 
 
De rekenkamer heeft hier op de volgende wijze invulling aan gegeven.  
Zij informeert u schriftelijk over haar jaarlijkse onderzoeksplan. Fracties kunnen jaarlijks 
onderzoekssuggesties meegeven. In de toelichting op het onderzoeksplan staat voortaan in hoeverre 
suggesties leiden tot een onderzoek.  
In het vervolg bespreekt de rekenkamer onderzoeksopzetten met een vertegenwoordiging van de 
raad. Op 23 augustus jl. werd de onderzoeksopzet naar de kostendekkendheid van tarieven 
besproken. Dit werd door zowel de rekenkamer als de vertegenwoordigers van diverse fracties 
gewaardeerd en heeft geleid tot een aanpassing in de onderzoeksopzet. De rekenkamer informeert u 
apart hierover.  
Het feitelijk wederhoor is inmiddels in duidelijker bewoordingen in de Verordening op de 
rekenkamercommissie opgenomen (raadsbesluit 15 april 2016). 
 
Aanbeveling voor de raad 
Geef aan op welke wijze het college dient te rapporteren over de uitvoering van de overgenomen 
aanbevelingen en controleer dit systematisch. 
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Op 16 juni 2016 heeft de rekenkamer de bevindingen van dit onderzoek informatief met u 
besproken. Voor de doorwerking van onderzoeken benoemde u drie belangrijke voorwaarden:  
1. Onderzoeksonderwerpen zijn bij voorkeur actueel. 
2. Hoe concreter de aanbevelingen, hoe meer u er aan heeft.  
3. De feiten in het onderzoek moeten kloppen, er moet geen discussie zijn of een onderzoek 

representatief is.  
 
Beoogd effect 
De doorwerking van onderzoeken van de rekenkamer verbetert en is van toegevoegde waarde voor 
het raadswerk. 
 
Argumenten 
2.1 De raad houdt via het overzicht van de toezeggingen en de dynamische jaarplanning zicht op de 

planning van onderwerpen en toezeggingen door het college.  
Conform de huidige werkwijze, spreekt u zich bij elk rapport van de rekenkamer uit over 
de conclusies en aanbevelingen. Wij adviseren u raadsbesluiten over onderwerpen die 
terugkomen bij de raad, op te nemen in het overzicht van de toezeggingen en/of 
de dynamische jaarplanning.  

 
2.2 Het voorstel sluit aan op de huidige werkwijze van de griffie voor het bijhouden van toezeggingen en 

planningen van de raad.  
 

3.1 Met raadsmededelingen geeft het college invulling aan zijn actieve informatieplicht.  
U controleert of het college uw raadsbesluiten uitvoert. Gaat een raadsbesluit over een 
rekenkamerrapport over een onderwerp dat tot de bevoegdheid van het college hoort, dan 
adviseren wij u om het college via een raadsmededeling te laten rapporteren. Op deze manier 
kunt u de uitvoering van deze besluiten expliciet volgen. 

 
Bijlage 
Rekenkamerrapport Van aanbeveling naar actie.  
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