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Rapport rekenkamercommissie  

Van volgend naar kaderstellend 

 

ALDUS VASTGESTELD 25 MAART 2014 

 

Voorstel:  

1. De conclusies en aanbevelingen 1, 2, 3 en 6 uit het rapport overnemen.  

2. Deze aanbevelingen betrekken bij de startconferentie van de nieuwe raad.  

3. Aanbevelingen 4 en 5 voor kennisgeving aannemen en meegeven aan 

betrokkenen bij de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord.  

 

De rekenkamercommissie (hierna: rekenkamer) heeft onderzoek gedaan naar de 

kaderstellende rol van de gemeenteraad in de periode 2010-2014. De centrale 

onderzoeksvraag was: In hoeverre is de raadsagenda in 2010-2014 bepaald door het 

coalitieakkoord en heeft de raad gebruik gemaakt van zijn kaderstellende verantwoordelijkheid?  

 

Op 13 maart 2014 heeft uw voorzitter het rapport Van volgend naar kaderstellend van de 

voorzitter van de rekenkamer in ontvangst genomen. Daarna hebt u het rapport informatief 

behandeld. Vrijwel alle fracties waren bij de behandeling aanwezig. Zij hebben zich positief 

uitgelaten over het rapport en herkenden zich in de bevindingen en de conclusies. 

 

Volgens de bestaande handelwijze kunt u het college bij deze eerste raadsbehandeling een 

gericht verzoek doen en daaraan een termijn stellen. De aard van dit rapport leidt tot een 

afwijkende werkwijze waarin de gemeenteraad een actieve rol vervult. 

 

De startconferentie is een belangrijk moment waarop de nieuwe raad met elkaar en het 

college in gesprek gaat over rolverdeling, het raadswerk en werkwijzen. Invulling van en 

vervolg op de aanbevelingen komen daarbij aan de orde en zijn onderdeel van het gesprek. 

De griffie bereidt dergelijke conferenties, in overleg met het presidium, voor.  

Nadat nieuwe raad en college enige tijd met de uitkomsten van de startconferentie aan de slag 

zijn geweest, is eind 2014 wellicht een geschikt moment om met elkaar op die ervaringen terug 

te blikken. De griffie bereidt een dergelijke terugblik voor. 

 

Aanbevelingen 4 en 5 zijn gericht op een nieuwe coalitie en de onderhandelingen daarover. 

Daarom adviseren wij u deze aanbevelingen mee te geven aan de betrokkenen bij de 

onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord. 

 

De zes aanbevelingen van de rekenkamer:  

1. Verbeter als raad uw kaderstellende rol door meer initiërend te zijn in de kaderstelling en 

uw rol hierbij te beperken tot kaderstelling. Verzoek de griffie u hierbij te ondersteunen.  

2. Evalueer samen met het college de werking van de dynamische jaarplanning en optimaliseer 

het gebruik hiervan. Stel minimaal vast wie eindverantwoordelijk is voor de dynamische 

jaarplanning.  

3. Versterk de positie van de fractievoorzitters in het presidium. Scherp de rolverdeling tussen 

de verantwoordelijkheden van het college en van de raad verder aan bij de totstandkoming 

van de agenda voor de beeldvormende raad.  

4. Kies bewust en beargumenteerd voor de functie van het richtinggevende document dat na 

de verkiezingen wordt opgesteld. Maak deze keuze expliciet en pas de naamgeving hier 

consequent aan.  
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5. Start tijdig met concrete vertaling van het coalitieakkoord op uitvoeringsniveau en zoek 

evenwicht tussen beleidsambities en financiële middelen. Breng zichtbaar samenhang aan 

tussen een raadsprogramma en de daarop volgende kaderstellende beleidsdocumenten. 

6. Verbeter de eigen prestaties van het raadswerk door regelmatig te evalueren en dit als 

instrument structureel in te bedden in de organisatie. 

 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

DRS. B.P.M. JANSSENS   N.E. JOOSTEN BC. 

 



De raad van de gemeente Doetinchem;  

 

gezien het voorstel over het rapport van de rekenkamercommissie Van volgend naar 

kaderstellend; 

 

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet en de Verordening gemeentelijke 

rekenkamercommissie 2010;  

 

b e s l u i t :  

 

1. De conclusies en aanbevelingen 1, 2, 3 en 6 uit het rapport over te nemen.  

1. Deze aanbevelingen te betrekken bij de startconferentie van de nieuwe raad.  

2. Aanbevelingen 4 en 5 voor kennisgeving aan te nemen en mee te geven aan betrokkenen bij 

de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 maart 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


