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Effectmeting rekenkameronderzoeken 2006 en 2007

De klankbordgroep rekenkamer adviseert de raad voor het volgende te besluiten:
1. Het rapport “Effectmeting rekenkamer 2006 en 2007” voor kennisgeving te nemen;
2. Het college van B&W te verzoeken om op korte termijn naar aanleiding van de
aanbevelingen bij het rapport “Afhandeling van brieven” de raad te informeren over
de huidige praktijkervaring.

Namens de Klankbordgroep Rekenkamer

E.R. van Holthe
griffier

J. Hardenberg
voorzitter

Toelichting
In het kader van deze effectmeting heeft de Rekenkamer conclusies en aanbevelingen uit
onderzoeken uit 2006 en 2007 op een rij gezet. Vervolgens heeft zij op basis van
documentanalyse en een informatievraag bij het college in kaart gebracht hoe en in
hoeverre de raad en het college invulling hebben gegeven aan de aanbevelingen van de
Rekenkamer.
Beoogd effect
Zichtbaar maken in hoeverre college en raad invulling hebben gegeven aan de
aanbevelingen gedaan door de Rekenkamer in de onderzoeken uit 2006 en 2007.
Daarnaast wil de Rekenkamer, op basis van dit onderzoek, lessen trekken ten aanzien
van de eigen rolinvulling.
Argumenten
1.1 Veel aanbevelingen zijn uitgevoerd

1

Uit het onderzoek blijkt dat aan de meeste aanbevelingen invulling is gegeven. Van de in
totaal 27 aanbevelingen zijn er vijf niet ingevuld.
2.1 Niet ingevulde aanbevelingen zijn deels onderbouwd
Uit het onderzoek blijkt dat vijf aanbevelingen niet zijn uitgevoerd. De reden daarvoor
wordt in drie gevallen door het college aangegeven zoals: achterhaald, andere
prioriteiten, onvoldoende praktisch, enz.
3.1 Twee aanbevelingen speciaal voor de raad
Aan twee aanbevelingen die specifiek aan de raad gericht waren is geen invulling
gegeven. Dit betrof het vergroten van de invloed van de raad op het
onderzoeksprogramma en de rapportage uit het rapport “Stuurkracht verordeningen 212,
213 en 213a”.
4.1 Lessen voor de Rekenkamer
De rekenkamer trekt voor zichzelf de volgende lessen uit deze effectmeting:
• Bij de formulering van aanbevelingen zal zij meer nadruk leggen op wat en
waarom en minder op hoe.
• Betere afstemming van het onderzoeksprogramma met gemeentesecretaris,
griffier en klankbordgroep.
• Een gedegen over de afbakening van het onderzoek.
• Onverminderd aandacht geven aan de mondelinge toelichtingen aan de raad.
en wil dit toepassen op de onderzoeken uit te voeren in 2009.
Kanttekeningen
1.1 Invulling aanbevelingen
In het rapport wordt aangegeven dat er aan de aanbevelingen invulling is gegeven. Soms
is dat gedaan door middel van een notitie, een verordening, implementatieplan, enz.
Bij het onderzoek “Afhandeling brieven” worden formuleringen gebruikt zoals “wordt naar
verwachting ingevuld”, “project is opgestart”, “wordt momenteel invulling aan gegeven”,
enz. Dit biedt geen zekerheid dat aanbevelingen ook werkelijk in de praktijk worden
uitgevoerd en wat de resultaten zijn.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen:
• Rapport “Effectmeting rekenkameronderzoeken 2006 en 2007
• De afzonderlijke rapporten waarnaar wordt verwezen zijn te raadplegen via de
website
Advies meningsvormende raad:
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