
Bijlage: de tekst van het raadsvoorstel t.b.v. de werksessie van 14 mei 2012 
 
 
Inleiding 
Vanaf 1 januari 2006 dient elke gemeente over een rekenkamer(functie) te beschikken.  
 
De rekenkamer(functie) is enerzijds een instrument voor de raad ter ondersteuning van zijn  
kaderstellende en controlerende taak. 
 
Anderzijds verwacht de burger waar voor zijn belastinggeld. Dat betekent dat de overheid de gelden 
doeltreffend en doelmatig moet besteden. De burger wil ook een overheid die betrouwbaar is. Hij 
verwacht daarom dat deze de gelden rechtmatig besteedt. Een lokale rekenkamer(functie) die door de 
Gemeentewet verplicht wordt gesteld, kan een belangrijke rol spelen in het doeltreffend, doelmatig en 
rechtmatig besteden van gemeentelijke middelen. 
 
In het kader van zijn kaderstellende- en controlerende taak, zijn voor de raad drie vragen essentieel 
waarbij onontkoombaar de doeltreffendheid en de doelmatigheid aan de orde zijn. 
- Wat willen we bereiken? 
- Wat gaan we daarvoor doen? 
- Wat mag het kosten? 
 
Bij de eerste vraag gaat het om de maatschappelijke effecten. De tweede vraag betreft de activiteiten 
en de diensten die daarvoor nodig zijn. En de derde vraag gaat over de afweging tussen de baten en 
lasten. 
 
Nadat bovenstaande vragen zijn beantwoord, voert het college het beleid uit. Het college moet de 
uitvoering beheersen en zich over die uitvoering verantwoorden. Met het oog op die verantwoording 
naar de raad toe, zal het college zich willen vergewissen of de beleidsuitvoering volgens plan verloopt.  
 
De raad zal voornamelijk aan de hand van de verantwoording van het college zijn controlerende 
functie moeten uitoefenen zowel over de uitkomsten van het beleid als over de beleidsuitvoering zelf. 
 
Een extra instrument voor de raad is de rekenkamer(functie) waarbij een onderzoek kan worden 
ingesteld naar aanleiding van een genomen besluit of doorlopen processen. 
 
Rekenkamerfunctie in de voormalige gemeenten 
In de voormalige gemeente Maarssen functioneerde een rekenkamercommissie. Deze commissie is in 
2002 ingesteld. De commissie bestond bij aanvang uit alleen maar raadsleden (zeven). Later is aan 
de commissie een extern voorzitter toegevoegd en is het aantal leden verminderd naar vier.  
De commissie heeft diverse onderzoeken uitgevoerd. De griffier of diens plaatsvervanger was 
ambtelijk secretaris.  
 
De voormalige gemeenten Breukelen en Loenen hadden samen met de voormalige gemeente 
Abcoude een externe rekenkamer. De rekenkamer is opgericht in 2005 en bestond uit een voorzitter 
en twee leden. De griffier van Breukelen was ambtelijk secretaris. 
 
Rekenkamer(functie) voor Stichtse Vecht 
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling moet de raad een besluit nemen over de vormgeving van 
een nieuwe rekenkamer(functie) voor Stichtse Vecht. De belangrijkste keuze die gemaakt moet 
worden is of het een onafhankelijke rekenkamer wordt waarin alleen externen zitting hebben of een 
rekenkamercommissie met bijvoorbeeld een mix van raadsleden en externen. De keuze heeft 
vergaande gevolgen voor de verdere invulling en uitvoering van de rekenkamerfunctie. 
 
In dit voorstel worden de keuzes in beeld gebracht. Het voorstel is breed van opzet. Nadat u de 
richting heeft aangegeven zal een verdieping plaatsvinden van het door u gekozen model.  
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Wettelijke basis 
De rekenkamer(functie) voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur (art. 182 Gemeentewet).  
 
De Gemeentewet bepaalt dat de raad moet kiezen tussen een rekenkamer, ingericht volgens een 
wettelijk vastgelegd model, of een rekenkamerfunctie waarbij de raad meer zelf invulling geeft aan de 
uitvoering van de taak. Hoofdstuk IVa van de Gemeentewet (art. 81a) gaat over de rekenkamer en 
hoofdstuk IVb (art. 81oa) over de rekenkamerfunctie. Daarnaast biedt de wet ook nog de mogelijkheid  
een gemeenschappelijke rekenkamer voor twee of meer gemeenten in te stellen (art 81l). 
 
In onderstaande tabel wordt weergegeven wat wettelijk is voorgeschreven voor een rekenkamer en 
een rekenkamercommissie. Hieruit worden de verschillen tussen beiden duidelijk.  
 
Wettelijk 
voorgeschreven 

Rekenkamer Rekenkamercommissie 

Taken Doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid onderzoeken 
 

Gelijk aan rekenkamer 

Bevoegdheden Informatie binnen gemeente: 
• Documenten 
• Inlichtingen 
Derden 
• Documenten 

 

Vrij (De gemeenteraad kan 
dit zelf regelen) 

Rapportage 
verplichtingen 

• rapportage bevindingen vastleggen 
• wederhoor (geen wettelijke verplichting) 
• jaarverslag opstellen 

 

Gelijk aan rekenkamer 

Samenstelling Eenhoofdig of collegiaal 
 

Vrij 
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Wettelijk 
voorgeschreven 

Rekenkamer Rekenkamercommissie 

Benoemingen Benoemingen voor zes jaar 
 

Vrij 

Ontslag Ontslag alleen vanwege bepaalde wettelijke 
bepalingen 
 

Vrij 

Lidmaatschap 
raadsleden 
 

Onverenigbaar Vrij 

Keuze onderwerpen Bepaalt de rekenkamer zelf 
 

Gelijk aan de rekenkamer 

Ambtelijke 
ondersteuning 
 

Gewaarborgd Vrij 

Budget De raad stelt nodige middelen beschikbaar 
 

Vrij 

Wettelijke basis Gemeentewet Hfdst. IVa 
 

Gemeentewet Hfdst. IVb 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor een rekenkamer veel wettelijk is geregeld (vooral in verband met 
de onafhankelijkheid) en dat de raad zelf invulling kan geven aan en invloed kan uitoefenen op een 
rekenkamercommissie. De invulling wordt vastgelegd in een verordening.  
 
Bevoegdheden 
In de gemeentewet is een aantal artikelen opgenomen over de bevoegdheid van de rekenkamer (artt. 
182 t/m 185). Deze artikelen hebben betrekking op de bevoegdheid van de rekenkamer en op 
personen die de rekenkamer als organisatie uitoefenen. De artikelen 182 en 185 gelden tevens voor 
de rekenkamerfunctie. In steekwoorden gaat het om de volgende bevoegdheden: 
- De rekenkamer(functie) onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid 

(het mag hier niet om controle van de jaarrekening gaan) van het door het gemeentebestuur 
gevoerde bestuur (artikel 182)); 

- De rekenkamer heeft recht op inzage van documenten en op inlichtingen van het 
gemeentebestuur (artikel 183) maar ook van, onder bepaalde voorwaarden, gemeenschappelijke 
regelingen, NV’s en BV’s en andere privaatrechtelijke organisaties waaraan de gemeente 
deelneemt; 

- De rekenkamer(functie) legt onderzoeken vast in openbare rapporten en deelt de bevindingen 
mee aan de raad en/of college (artikel 185); 

- De rekenkamer(functie) stelt elk jaar vóór 1 april een verslag op over haar werkzaamheden over 
het afgelopen jaar. 

 
Vormen van de rekenkamerfunctie 
Allereerst dient er een keuze te worden gemaakt in het onderbrengen van de rekenkamerfunctie in 
regionaal verband of het opzetten van een rekenkamerfunctie op lokaal niveau. Als wordt gekozen 
voor een samenwerking met andere gemeenten dient te worden bekeken met welke gemeenten dit 
kan. 
Als wordt gekozen voor een lokale rekenkamerfunctie dan zijn daar weer drie mogelijkheden, te weten 
een geheel onafhankelijke rekenkamercommissie, een gemengde rekenkamercommissie of een 
rekenkamercommissie die alleen bestaat uit raadsleden.   
 
Onderstaand zal nader worden ingegaan op de voor- en nadelen van de diverse modellen.  
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Lokale (onafhankelijke) rekenkamer 
 
Een lokale rekenkamer is een door de raad ingesteld orgaan dat min of meer zelfstandig functioneert. 
De onafhankelijkheid van de rekenkamer is wettelijk geregeld en komt tot uitdrukking in: 
• vrije keuze van de onderzoeksonderwerpen;  
• vrijheid bij de wijze en uitvoering van onderzoek;  
• vrijheid van publiceren;  
• toegang tot relevante informatie;  
• wijze van benoeming en ontslag van de leden van de rekenkamer;  
• voldoende financiële middelen;  
• ambtelijke ondersteuning, waarbij ondersteuning onder de hiërarchie van (leden van) de 

rekenkamer valt;  
• benoemen van onverenigbare betrekkingen.  
 
De ‘invloed’ van de raad bij een rekenkamer blijft beperkt tot de volgende zaken: 
• Benoeming van leden en samenstelling: de keuze tussen één (directeursmodel) of meerdere 

leden (collegiale leiding) 
• Middelen: de raad kan het budget van de rekenkamer nader bepalen in overleg met de leden 
• Ambtelijke ondersteuning: de raad kan beslissen de leden de beschikking te geven over 

ambtelijke ondersteuning bij de uitoefening van hun taak, waarbij de ondersteuning uiteindelijk 
alleen verantwoording schuldig is aan  de leden van  de rekenkamer  

• Samenwerking: de raad kan er voor kiezen om een gemeenschappelijke rekenkamer met andere 
gemeenten op te richten. 
 

Voordelen van een onafhankelijke rekenkamer: 
- Bij een volledig onafhankelijke rekenkamerfunctie met alleen externe leden is de politiek niet bij 

machte om invloed uit te oefenen op de onderzoekskeuze. 
- Een onafhankelijke rekenkamer heeft geen politieke belangen en kan daarom zoveel mogelijk de 

schijn van belangenverstrengeling voorkomen. 
- Een onafhankelijke rekenkamer kan professioneel worden opgezet en kan een stuk kwaliteit en 

continuïteit (de rekenkamer kan snel op ontwikkelingen inspelen) waarborgen. De professionele 
rekenkamer kan voldoende gekwalificeerde medewerkers aantrekken die op basis van een 
bepaalde formatieomvang werken en daardoor snel op ontwikkelingen kunnen inspringen. 

 
Nadelen onafhankelijke rekenkamer: 
- Een onafhankelijke rekenkamer start zelfstandig onderzoeken. Deze zijn niet aangedragen door 

de raad. Het risico daarbij is dat er onvoldoende draagvlak bij het bestuur is om iets te doen met 
de resultaten van dergelijke onderzoeken. 

- Een onafhankelijke rekenkamer kan een volledig zelfstandige koers varen, los van de 
gemeenteraad. De raad heeft dan geen invloed op het beleid van de rekenkamer. Wanneer de 
rekenkamer wordt beschouwd als een ondersteunend instrument van de raad om de 
controlerende taak uit te kunnen oefenen, kan dit een ongewenste situatie opleveren. 

- Financieel zal een rekenkamer duurder uitvallen dan een rekenkamercommissie.  
- De rekenkamer zal minder betrokkenheid hebben bij het wel en wee van de gemeente.  
Lokale rekenkamerfunctie 
 
Kiest een gemeente niet voor een rekenkamer dan zal in ieder geval vorm moeten worden gegeven 
aan een rekenkamerfunctie. Bij de invulling van de rekenkamerfunctie zal veelal worden gekozen voor 
de vorm die vergelijkbaar is met een raadscommissie (art. 84 Gemeentewet). Er zijn diverse varianten 
qua samenstelling mogelijk: 1. alleen raadsleden, 2. alleen externen of 3. een mix van raadsleden en 
externe leden. Met een mix van interne en externe leden wordt een aantal van de hierboven 
genoemde nadelen van de onafhankelijke rekenkamer geminimaliseerd. Ook kan er meer 
specialistische kennis in huis worden gehaald op financieel, juridisch en bestuurskundig terrein die 
wellicht bij de raad niet aanwezig is. De benaming van deze commissies is meestal 
rekenkamercommissie.  
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De taak van een rekenkamerfunctie verschilt in essentie niet van die van de (onafhankelijke) 
rekenkamer. Ook bij een rekenkamerfunctie gaat het om onderzoek doen naar doelmatigheid, 
rechtmatigheid en effectiviteit van beleid. De wijze van organisatie echter is wel een groot verschil. 
Een rekenkamerfunctie is veel meer dan de onafhankelijke rekenkamer een verlengstuk van de raad. 
Net als in de gemeenten aanwezige ‘commissies van advies’ is de rekenkamerfunctie primair bedoeld 
ter ondersteuning van de gemeenteraad. Een rekenkamerfunctie onderzoekt daarom in veel gevallen  
zaken die door de raad worden aangedragen. 
De onafhankelijkheid van een rekenkamercommissie is niet wettelijk geregeld maar kan door de raad 
zelf worden ingevuld. Wel stelt de wetgever aan de rekenkamercommissie een aantal eisen 
overeenkomstig de eisen die zij aan de rekenkamer stelt: 
• De taak van de rekenkamercommissie is onderzoek te verrichten naar doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid (m.u.v. controle jaarrekening dat ligt bij de accountant) 
• De raad kan  de commissie verzoeken een onderzoek in te stellen 
• De rapporten van de commissie zijn openbaar.   
 
Als de raad een verordening met veel waarborgen voor onafhankelijkheid opstelt, zal een 
rekenkamerfunctie in de praktijk niet te onderscheiden zijn van een rekenkamer.   
 
Voordelen rekenkamerfunctie: 
- De rekenkamerfunctie is, mede door deelname van raadsleden, een verlengstuk van de raad. De 

rekenkamerfunctie zal geen koers varen los van de gemeenteraad. 
- Door deelname van raadsleden aan de rekenkamercommissie zal er sprake zijn van een groter 

‘leereffect’ dan wanneer raadsleden alleen ‘aan de zijlijn’ staan. Betrokkenheid van de raad wordt 
hiermee vergroot. 

- Organisatorisch gezien is de rekenkamerfunctie ten opzichte van andere modellen relatief 
eenvoudig te realiseren. De rekenkamerfunctie is verder flexibel te noemen doordat zaken zoals 
de omvang en de vergaderfrequentie eenvoudiger zijn aan te passen. 

- Er is bij een rekenkamerfunctie meestal geen sprake van medewerkers in loondienst, daarnaast 
ontbreekt de noodzaak van aparte kantoorruimtes en dergelijke. Daardoor is de 
rekenkamerfunctie relatief goedkoop. 

- Raad heeft grote vrijheid bij de inrichting van de rekenkamerfunctie. 
 
Nadelen rekenkamerfunctie: 
- Wanneer een rekenkamerfunctie alleen bestaat uit raadsleden dan ligt het voor de hand dat zij 

minder onafhankelijk haar werk zal verrichten dan wanneer zij bestaat uit leden die niet uit de 
gemeenteraad afkomstig zijn. Praktisch gezien zal een rekenkamerfunctie bestaande uit 
raadsleden zelden een onderzoek op verzoek van de raad weigeren en minder vaak een 
onderzoek op eigen initiatief starten en al helemaal niet als er voor het onderzoek geen draagvlak 
is bij de raad. 

- Het uitvoeren van het onderzoek is een specialistische en tijdrovende bezigheid. Het is, 
afhankelijk van het onderwerp, de vraag of een rekenkamerfunctie met alleen raadsleden dit op 
een doelmatige en kwalitatief goede manier kan oppakken. Het verrichten van onderzoek zal 
altijd uitbesteed moeten worden.  

- De kritiek op een rekenkamerfunctie met geheel of gedeeltelijk raadsleden is het gevaar van de 
‘dubbele pet’. In sommige gevallen zou er sprake kunnen zijn van zelfevaluatie en wordt het 
gevaar gelopen dat benoemen van bestuurlijk eindverantwoordelijken achterwege blijft. Dit kan 
het geval zijn als een raadslid in het verleden wethouder is geweest. Of als het gaat om een 
onderzoeksopdracht waarbij een raadslid in het verleden actief betrokken is geweest. 

 
Onlangs heeft minister Spies uitgesproken van mening te zijn dat ruim drie jaar na invoering van de 
rekenkamer(commissie) het lidmaatschap van raadsleden niet meer als vanzelfsprekend wordt 
beschouwd en zelfs schadelijk is voor de onafhankelijkheid van de onderzoeken van de 
rekenkamer(commissie)s. Zij is voornemens in de Gemeentewet en Provinciewet op te nemen dat 
raadsleden geen deel meer kunnen uitmaken van een rekenkamercommissie. 
 
Samenwerking met andere gemeenten? 
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De hiervoor beschreven modellen kunnen zowel op lokaal niveau als in samenwerking met andere 
gemeenten worden opgetuigd. Het inrichten van een gemeenschappelijke rekenkamer kan 
bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen een optie zijn. Serieus invulling geven aan een 
rekenkamer(functie) kost immers (veel) geld. Artikel 81l van de Gemeentewet biedt de mogelijkheid 
om een gezamenlijke rekenkamer(functie) op te kunnen starten. Hierbij is wettelijk aansluiting gezocht 
bij de Wet gemeenschappelijke regelingen.  
 
In de praktijk zal het bij samenwerking vrijwel altijd gaan om een min of meer onafhankelijke 
rekenkamer. Een intergemeentelijke rekenkamerfunctie is organisatorisch en praktisch moeilijker te 
realiseren. Voor- en nadelen van samenwerking hangen samen met het model waarvoor wordt 
gekozen. Een volledig onafhankelijke rekenkamer lijkt makkelijker te hanteren dan een volledig 
afhankelijke rekenkamer of een tussenvorm. In het eerste geval behoeft er geen rekening gehouden 
te worden met de verschillende gemeenteraden met betrekking tot onderwerpkeuze, culturele en/of 
politieke aspecten.  
 
Bij afhankelijke regionale rekenkamers en eventuele tussenvormen spelen de bovengenoemde zaken 
wel. Hierdoor kunnen samenstelling en omvang van de rekenkamer, de onderwerpkeuze en het 
creëren van draagvlak lastig zijn. Bij de onafhankelijke regionale rekenkamer kan het draagvlak-
probleem nog meer een rol spelen dan bij lokale rekenkamers. Als de gemeenteraden rapporten naast 
zich neerleggen, wat doe je dan als rekenkamer. 
 
Voordelen regionale rekenkamer 
- De voordelen die genoemd zijn bij het onderdeel lokale rekenkamer gelden ook voor de regionale 

variant. 
- Met een regionale rekenkamer is het mogelijk om het beleid en de inzet van middelen van de 

participerende gemeenten onderling te vergelijken. Doordat de rekenkamer kan beschikken over 
informatie uit deze gemeenten als geheel, kunnen de gegevens van de afzonderlijke gemeenten 
beter worden beoordeeld. Dit kan door middel van ontwikkelen van normen en kengetallen. 

- Een gezamenlijke rekenkamer met andere gemeenten kan weer goedkoper zijn dan een eigen 
rekenkamercommissie of rekenkamer. Menskracht, maar ook huisvesting en dergelijke kunnen 
efficiënter worden benut. Daarnaast spreekt het voor zich dat er nog een professionelere 
organisatie op poten gezet kan worden. Er is immers meer geld beschikbaar. 

 
Nadelen regionale rekenkamer 
- De nadelen die genoemd zijn bij het onderdeel lokale rekenkamer gelden ook voor de regionale 

variant. 
- Het uitgangspunt van de commissie Elzinga met betrekking tot de rekenkamer(functie) is dat 

deze een instrument moet zijn voor de gemeenteraad. Bij een regionale rekenkamer wordt, nog 
meer dan bij de lokale onafhankelijke rekenkamer, het risico gelopen dat deze een volledig 
eigenstandige positie in gaat nemen. In het uiterste geval kan het dan zo zijn dat de rekenkamer 
bij de participerende raden geen ingang vindt. 

- Wanneer binnen de deelnemende gemeenten bijvoorbeeld een grote centrumgemeente 
participeert bestaat het risico dat deze het grootste deel van de beschikbare tijd en middelen van 
de rekenkamer opslokt. Die gemeente draagt immers het meeste bij in de kosten en heeft vaak 
meer complexe en omvangrijkere onderzoeksmogelijkheden dan kleine(re) gemeenten. 

- De meeste samenwerkingsverbanden sneuvelen omdat de betrokkenheid afbrokkelt. De 
onderzoekskeuze wordt bepaald door de meerderheid en levert niet voor alle deelnemers  
meerwaarde op. De onderzoekskeuze moet aansluiten op de gemeentelijke praktijk en moet 
relevant zijn. 

 
Een voorbeeld van één gezamenlijke rekenkamercommissie is die van Vallei en Veluwerand, waarbij 
acht gemeenten zijn aangesloten (Barneveld, Bunnik, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg en Zeewolde). De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
 

Pagina 6 van 8 
 



Mandaat aan auditcommissie 
Voorgesteld wordt de nadere invulling te laten voorbereiden door de auditcommissie, met secretariële 
ondersteuning vanuit de griffie. Het gaat dan om eventueel het voorbereiden van een verordening, 
reglement van orde en de werving en selectie van de leden van de rekenkamer (functie). 
 
Communicatie 
Rond de instelling van de rekenkamercommissie en de uiteindelijk benoemde leden zal een publikatie 
worden geplaatst op de gemeentepagina in de VAR.   
 
Financiën en risico’s 
Voor de invulling van de rekenkamerfunctie is budget nodig. Thans is hiervoor een bedrag van 
€ 32.000. in de begroting opgenomen. Daarnaast is binnen de griffie 8 uur per week beschikbaar voor 
secretariële ondersteuning.Er is onderzocht hoe hoog de onderzoeksbudgetten van een aantal 
omliggende gemeenten, van vergelijkbare omvang, zijn. In de bijlage is een en ander weergegeven. 
Uit deze gegevens blijkt dat het thans opgenomen bedrag niet toereikend is om de rekenkamer 
effectief te laten functioneren. In de toekomst zal een hoger bedrag opgenomen moeten worden.   
 
Slotwoord 
De rekenkamer is een instrument van de raad. Van belang is dat de rekenkamer onderzoeken doet 
waar behoefte aan is. De resultaten van een onderzoek moeten worden uitgevoerd. Daarvoor is 
draagvlak nodig. In de praktijk wordt teruggekomen van het voorop stellen van onafhankelijkheid. Aan 
relevant rekenkameronderzoek wordt heden ten dagen een grotere waarde gehecht. Het onderzoek 
moet aansluiten bij de praktijk van  de gemeente en moet aanbevelingen bevatten die tot 
daadwerkelijke verbeteringen leiden. Wat heb je aan een onafhankelijke rekenkamer die onderzoekt 
waaraan geen behoefte is en waarvan de onderzoeksrapporten in de kast verdwijnen.  
In het boekje ‘De lokale rekenkamer, handboek voor een relevante bijdrage aan publieke 
verantwoording’ worden vier afwegingen genoemd die een rol kunnen spelen in de discussie rond de 
keuze van het model. Deze afwegingen zijn: 
1. De gewenste onafhankelijkheid en betrokkenheid van de rekenkamer (zie onderstaande tabel). 

Word betrokkenheid van een rekenkamer van groot belang geacht, dan ligt een intern model of 
gemend model voor de hand. Vindt een raad onafhankelijkheid van grote waarde, dan ligt een 
rekenkamer bestaande uit externen voor de hand.  Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat bij 
een rekenkamercommissie bestaande onder meer uit raadsleden ook aanvullende afspraken 
kunnen worden gemaakt of in de verordening kunnen worden vastgelegd om de 
onafhankelijkheid te waarborgen.  

2. De positionering van de rekenkamer: formeel is de rekenkamer er voor de raad maar in veel 
gemeenten hechten raden ook belang aan het draagvlak bij college, ambtelijke organisatie en 
burgers. 

3. De doelstelling van de rekenkamer: wat wil de raad met de rekenkamer bereiken. Moeten 
rekenkamerrapporten voornamelijk zijn om van te leren of moet de rekenkamer voornamelijk met 
een kritische blik komen. 

4. Het belang van de rekenkamer: hoe belangrijk vindt de raad de rekenkamer, ook in verhouding 
tot andere instrumenten die hij tot zijn beschikking heeft. Hoeveel onderzoeken verwacht de raad 
van de rekenkamer te ontvangen en welk budget heeft de raad daar voor over.  
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Voor en nadelen onafhankelijkheid en betrokkenheid 
 
 Onafhankelijkheid  versus

  
 Betrokkenheid 

 
+ Nodig voor oordeelsvorming  + ‘Feeling’ nodig om tot de juiste 

inschatting van de situatie te komen 
 

+ Toegevoegde waarde t.o.v. andere 
instrumenten 
 

 + Men weet wat er leeft 
 

- Niet weten wat er speelt  + Zorgt voor draagvlak voor 
onderzoeksresultaten (goede kans 
implementatie)  
 

- Geen draagvlak voor 
onderzoekresultaten 
(implementatierisico) 
 

 - Risico van belangenverstrengeling 

   - Beeldvorming ‘lastig’ 
 

 
 
Vervolg 
Nadat de raad een besluit heeft genomen over de vorm van de rekenkamercommissie zal de verdere 
invulling worden voorbereid in samenwerking met de auditcommissie. De vereiste stukken 
(verordening, reglement, benoeming leden etc.) zullen daarna aan de raad ter besluitvoming worden 
voorgelegd. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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