Op onze bijdrage

kunt u
rekenen!

Sinds 2006 heeft elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie die de gemeenteraad
ondersteunt bij zijn taak om het beleid van het college van Burgemeester en Wethouders te
controleren en de raad helpt bij het stellen van kaders aan het college. Nederland kent meer
dan 300 rekenkamers. Eén daarvan is de Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch, opgericht in
2005. De vijf leden die in de nieuwe raadsperiode samen de rekenkamercommissie vormen, zijn
onafhankelijk. Zij maken geen deel uit van het gemeentebestuur. De commissie rapporteert
aan de gemeenteraad.
Wat doen wij als rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie onderzoekt of het handelen van het
gemeentebestuur (college en raad):
•	voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid).
•	met minder kosten hetzelfde op kan leveren
(doelmatigheid).
•	volgens de wet en andere regels werkt (rechtmatigheid).
De commissie werkt vanuit de ambitie een bijdrage te leveren
aan een betere overheid. Het gaat daarbij niet om ‘rekenen’, laat
staan om politiek ‘afrekenen’ van gemaakte fouten of bestuurlijke

missers. De commissie wil met haar onderzoek de positie en het
functioneren van de gemeenteraad versterken en daarmee tevens
het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur. Zij kijkt in
haar onderzoek naar de vraag hoe de sturing en controle door de
raad kan verbeteren. En daarmee ook hoe het gemeentebestuur
‘rekenschap’ kan afleggen aan de inwoners.
De rekenkamercommissie kiest voor, wat zij noemt, ‘een
lerende opstelling’. Het doel is om bruikbare aanbevelingen
op te stellen waar de raad en het college van Burgemeester
en Wethouders mee verder kunnen.

Wat kunt u van
ons verwachten?
Hoe bepaalt de rekenkamercommissie haar
onderzoeksonderwerpen en op te pakken initiatieven?
De rekenkamercommissie beslist zelf over haar
onderzoeksprogramma, de inrichting en uitvoering van het
onderzoek en de aanbevelingen die aan de raad worden
gedaan. Zij is een onafhankelijke commissie die contacten
onderhoudt met de raad om te weten wat er leeft. Alle
leden voelen zich onderdeel van de Bossche samenleving.
Ze doen dit werk omdat ze een passie hebben met het
openbaar bestuur.
Hoe gaat de rekenkamercommissie te werk?
Grofweg hanteren wij de volgende stappen:

1.
Het onderzoeksprogramma

De rekenkamercommissie maakt jaarlijks een
onderzoeksprogramma. De commissie bepaalt welke
onderwerpen zij wil onderzoeken. Zij maakt daarbij
ook gebruik van suggesties vanuit de raadsfracties.
De commissie hanteert een aantal criteria waaraan
onderzoeksonderwerpen moeten voldoen.
Deze zijn vastgelegd in de verordening.

opstellen onderzoeksprogramma
voorbereiden
onderzoek

voorbereiden advies via
andere werkvorm

uitvoeren
onderzoek

uitvoeren advies
(bv. workshop)

toepassen hoor en
wederhoor

verwerken resultaten

openbaar maken voor
debat en besluitvorming

aanbieden uitkomsten

2.

De rekenkamercommissie voert onderzoeken uit, maar
kan ook adviezen opstellen die via een andere werkvorm
tot stand zijn gekomen (bijvoorbeeld een hearing of
discussiebijeenkomst). De commissie start meestal met
een verkenning van het onderwerp, van de omgeving,
de probleemstelling, de aanpak en de planning. Vooral
de precieze formulering van de vraagstelling is belangrijk.

De vragen moeten tot de kern van ‘het probleem’
doordringen en aanbevelingen op kunnen
leveren die de raad en het college verder kunnen
helpen. De raad, het college en de ambtelijke
organisatie worden op de hoogte gesteld van
het onderzoek.

3.

Het onderzoek of advisering via andere een werkvorm
wordt per brief aangekondigd bij de raad. Onderzoeken
worden vaak deels uitbesteed aan een externe deskundige
of een bureau die de rekenkamercommissie helpt.
De betrokken medewerkers in de organisatie worden
geïnformeerd. In een uitgebreid onderzoek worden
meestal dossiers onderzocht en (groeps-)interviews
afgenomen. In een enkel geval wordt een enquête
gehouden of nog een ander onderzoeksinstrument
gebruikt. De rekenkamercommissie voert meerdere

onderzoeken tegelijk uit. Voor initiatieven rondom
onderwerpen zoekt de rekenkamercommissie
doorgaans contact met de raadscommissie die
de meeste raakvlakken met desbetreffende
onderwerp heeft. Vanuit de rekenkamercommissie
worden twee of drie leden aangewezen die een
onderzoek dan wel initiatief begeleiden (een
subcommissie). Reguliere onderzoeken duren
meestal circa zes tot acht maanden. Kleinere
onderzoeken of adviezen komen sneller tot stand.

4.

Als een rapport is geschreven met antwoorden op
de vraagstelling, wordt dit rapport aan de organisatie
voorgelegd met het verzoek te reageren op de volledigheid
en juistheid van de feiten. De verordening schrijft een
termijn van ten minste twee weken voor. De eventuele
opmerkingen worden verwerkt tot een definitief rapport,
dat naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Het college
heeft de mogelijkheid om ook een bestuurlijke reactie op
conclusies en aanbevelingen bij te voegen of afzonderlijk
naar de raad te zenden.

De voorbereiding
van het onderzoek
of advies

De uitvoering van
het onderzoek

Hoor en wederhoor
of verwerken resultaten

5.
Openbaarmaking
en besluitvorming of
aanbieden samenvatting

Met de toezending aan de gemeenteraad is het rapport
openbaar. De rekenkamer-commissie stelt meestal een
persbericht op en organiseert soms een persgesprek.
De rekenkamercommissie stelt zelf een raadsvoorstel op,
met daarin de besluiten die de raad zou moeten nemen
over het rapport. De rekenkamercommissie licht het
rapport toe in ‘Informeren en Ontmoeten’ en beantwoordt
vragen van raadsleden. De gemeenteraad neemt op basis
van het rekenkamerrapport een besluit.

Wat kunnen wij voor u als
raadslid betekenen?
We zijn er voor u!
De rekenkamercommissie is er voor u. Met onze
onderzoeken en adviezen willen wij de effectiviteit en de
efficiency van het beleid en het bestuur van de gemeente
vergroten. Maar vooral ook de gemeenteraad in staat
stellen zijn sturende (kaderstellende) en controlerende
rol beter in te vullen. De commissie voorziet u graag
van concrete aanbevelingen zodat u uw werk als
gemeenteraadslid nog beter kunt uitvoeren.
Er is bij gemeenten sprake van forse uitbereiding van
taken, verantwoordelijken én risico’s. De rol van de raad
neemt in belang toe maar wordt ook complexer. Taken
worden steeds meer in regionaal verband uitgevoerd.
De gemeenteraad moet in dit regionale krachtenveld
keuzes maken en controleren. Wij kunnen u hierbij helpen.
Suggesties voor onderzoeken en initiatieven
De rekenkamercommissie luistert bij het kiezen van
haar onderwerpen goed naar wat de gemeenteraad aan
informatie wenst. Maar ook tijdens een onderzoek willen
wij graag van u als raadslid horen hoe u over een bepaald
onderwerp denkt. De raad is immers de belangrijkste
doelgroep van het onderzoek. Maar ook inwoners
kunnen ideeën aandragen voor rekenkameronderzoek.
De rekenkamercommissie woont vergaderingen van
raadscommissies en gemeenteraad bij en houdt bij
welke onderwerpen in bestuur en stad leven. En welke
onderwerpen landelijk en bij andere rekenkamers actueel
zijn. De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch is lid
van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR). Er zijn veel contacten met
andere rekenkamers, in Noord-Brabant en daarbuiten.
De commissie selecteert de onderwerpen aan de hand van
vastgestelde selectiecriteria.

073-6159770

U kunt als raadslid uiteraard de rekenkamercommissie
suggesties doen voor onderzoeken of initiatieven die
passen bij de functie van de rekenkamercommissie.
Daarnaast is bij wet vastgelegd dat de gemeenteraad
tussentijds (bijvoorbeeld via een motie) een verzoek mag
doen aan de rekenkamer om een onderwerp te gaan
onderzoeken. De rekenkamer besluit binnen een maand
of zij op dit verzoek ingaat. Een overzicht van al onze
onderzoeken kunt u op onze website vinden
(www.rekenkamershertogenbosch.nl).
Vergroten effectiviteit met elkaar
Periodiek heeft de rekenkamercommissie overleg met het
Presidium. Dit houdt in dat actuele onderzoeken, maar ook
(nieuwe) onderzoeken en initiatieven worden voorgelegd
en besproken. Daarnaast staan wij altijd open voor
opmerkingen, reacties en aanvullingen op de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Schroom daarom niet om
ons aan te spreken of aan te schrijven als u suggesties
heeft ten aanzien van ons functioneren en die onze
effectiviteit en nauwe band met elkaar nog
meer versterken!

rekenkamer@s-hertogenbosch.nl

Wie vormen de
rekenkamercommissie?
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