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Conform de verordening voert de rkc elke vier jaar een evaluatie uit van de rkc zelf.

Inhoudsopgave
1.
2.

Aanbiedingsbrief
Rapport

3
4

ekenkamercommissie
ZOETERMEER

Aan

Datum

De raads- en commissieleden

18 december 2012

cc. het college
Van

E.J. Wallet-Boers
Onderwerp
Aanbieding evaluatie rekenkamercommissie

Geachte raads- en commissieleden,
De rekenkamercommissie biedt u hierbij haar evaluatie van de rekenkamercommissie aan. Suggesties voor
aanpassing van de verordening volgen, in overleg met de griffier, begin 2013.
Volgens artikel 10 lid 13 van de Verordening op de rekenkamercommissie dient “om de vier jaar een door de
rekenkamercommissie geïnitieerde evaluatie van de rekenkamercomrnissie en daarmee de verordening plaats te
vinden”.
In overleg met de auditxverkgroep is ervoor gekozen de rekenkamercommissie deze evaluatie zelf uit te laten
voeren. De evaluatie is vervolgens door de rekenkamercommissie aan de audit’.verkgroep voorgelegd en
akkoord bevonden.
De evaluatie blikt terug op de afgelopen 4 jaar, op wat goed en minder goed ging. Op basis van deze terugblik
doet de rekenkamercommissie een aantal suggesties en neemt zij zichzelf ook een aantal verbeteringen voor.
De rekenkamercomrnissie hoopt u met deze evaluatie een inzichtelijk document te bieden, dat de basis kan
bieden voor een nog beter functionerende rekenkamercommissie in Zoetermeer.
De rekenkamercommissie hoort graag van de gemeenteraad welke suggesties hij over zal nemen.
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Evaluatie van de rekenkamercommissie en de Verordening op de
rekenkamercommissie.
1. Inleiding
De rekenkamercommissie is een instrument van de raad. Zij is bedoeld de raad bij te staan
in zijn beleidsbepalende en controlerende taak richting het college, zoals die sinds de
invoering van het dualisme wordt vormgegeven. Met de intrede van het dualisme binnen het
gemeentebestuur is de rol van rekenkamers en rekenkamercommissies veranderd. Ook voor
Zoetermeer is dat aan de orde. Meer dan tevoren en geschraagd door de plaats die zij kreeg
in de Gemeentewet is een rekenkamer(commissie) bedoeld als steun en toeverlaat van de
raad in zijn verantwoordelijkheid als kadersteller en controleur.
De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft de afgelopen vier jaren stappen gezet op dat
terrein. Niet alleen door de raad door onderzoek achteraf bij te lichten in zijn
controlerende taak. Ook met handreikingen voor het helder formuleren van beleidskaders en
beleidsresultaten, indicatoren en met het organiseren van informatieve bijeenkomsten. Het is
stimulerend dat deze aanpak, zo blijkt uit raads- en commissievergaderingen, maar ook uit
jaarlijkse contacten met de fracties, waardering geniet.
—

-

In 2008 heeft de raad besloten om de rekenkamercommissie alleen nog uit 3 externen te
laten bestaan. Bij die gelegenheid is een nieuwe Verordening op de rekenkamercommissie
vastgesteld. Op 22 september 2008 zijn 3 externe leden benoemd.
G)

Volgens artikel 10 lid 13 van de Verordening op de rekenkamercommissie dient “om de vier
jaar een door de rekenkamercommissie geïnitieerde evaluatie van de rekenkamercom missie
en daarmee de verordening plaats te vinden.” In mei 2012 heeft de rekenkamercommissie
aan de auditwerkgroep de door de raad op grond van artikel 10 lid 9 van de verordening
aangewezen afstemmingswerkgroep voorgesteld om deze evaluatie uit te laten besteden.
De rekenkamercommissie beoordeelt bij voorkeur niet haar eigen werk en acht uitbesteding
het meest objectief. De auditwerkgroep heeft begin augustus laten weten voorstander te zijn
van een evaluatie door de rekenkamercommissie zelf, waarbij de jaarverslagen leidend zijn.
Afgesproken is dat de rekenkamercommissie haar evaluatie aan de auditwerkgroep voorlegt
voor commentaar alvorens deze naar de raad te sturen. De evaluatie is in de auditwerkgroep
aan de orde geweest en dit heeft niet tot wijzigingen geleid.
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Met voorliggend document biedt de rekenkamercommissie de raad de evaluatie aan. Zij
hoopt een luisterend oor te vinden voor de door haar gedane suggesties. De evaluatie heeft
betrekking op de periode van 22 september 2008 tot 1 november 2012.
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2. Afstemming, medewerking en overleg
Om als rekenkamercommissie goed te kunnen functioneren is afstemming en medewerking
essentieel. Dit geldt richting de raad maar zeker ook richting college en ambtelijke
organisatie. Zoals vermeld is in artikel 10 lid 9 de afstemming vanwege de raad met de
rekenkamercommissie geregeld. Daarnaast is in andere verordeningen en in de
Gemeentewet vastgelegd welke afstemming en informatieverstrekking zijdens het college
dient plaats te vinden.
In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid art 213a bepaalt
artikel 3 lid 1 dat het college ieder jaar uiterlijk 31 december de raad en de
rekenkamercommissie ter kennisgeving een plan “voor de in het erop volgende jaar te
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verrichten onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid” zendt. Dit is richting de
rekenkamercommissie totnogtoe niet zonder navraag gebeurd.
Omdat de rekenkamercommissie hecht aan het voorkomen van “dubbel werk” en zelf ook
haar programma jaarlijks voor 31 december aan de raad moet aanbieden is het ook uit
kostenoverwegingen van belang dat college en rekenkamercommissie tijdig van elkaars
voornemens op de hoogte zijn. De rekenkamercommissie heeft daarom van stond af aan
geprobeerd via overleg met de gemeentesecretaris in het najaar tot uitwisseling van de
voorgenomen onderzoekplannen te komen. In 2011 leidde dit tot de informatie dat in 2012
geen 213a-onderzoeken werden voorzien. Dit najaar is op verzoek van de secretaris van de
rekenkamercommissie een ambtelijke shortlist aangeboden van mogelijk door het college te
kiezen onderzoeken. Zeker nu het college vorig jaar heeft aangegeven ook “doeltreffendheid
van beleid” voorwerp van onderzoek te maken is het des te belangrijker dat wederzijds tijdig
inzicht bestaat in elkaars planning.
Het college heeft diverse keren verzuimd te handelen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 213a van de Gemeentewet. In het derde lid is immers bepaald dat het college de
rekenkamercom missie tijdig op de hoogte stelt van onderzoeken die hij doet insteTlen. Bij
gebreke van een planning terzake klemt het des te meer dat hier per voorgenomen
onderzoek de hand aan wordt gehouden. In een aantal gevallen is het om dubbeling te
voorkomen voorgekomen dat de rekenkamercommissie heeft moeten afzien van (soms
vergaand voorbereid) onderzoek, dat in haar eigen onderzoekpian was opgenomen en
bekend was bij het college.
Aan het verstrekken van afgeronde 213a-onderzoekrapporten aan raad en
rekenkamercommissie schortte het geruime tijd. Na de nodige strubbelingen over tijdigheid
en volledigheid van informatieverstrekking door het college heeft de raad begin 2011 de
voorschriften voor informatieverstrekking in de betreffende verordening aangescherpt.
Sindsdien is verbetering opgetreden.
—

-

—

-

Ook op een ander punt is sprake van een gebrekkige nakoming van in een verordening
opgelegde spelregels. Dit betreft artikel 4 lid 5 van de Accountantscontroleverordening,
dat als volgt luidt: “ter voorbereiding op de uitvoering van de accountantscontrole vindt
jaarlijks (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiger uit)
de raad, (een vertegenwoordiger van) de rekenkamercommissie, de portefeuillehouder
financiën de gemeentesecretaris, de concerncontroller en de comptabele.” Naar beste
weten heeft een dergelijk overleg in een dergelijke samenstelling de afgelopen vier jaren niet
plaatsgevonden.
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De auditwerkgroep
De auditwerkgroep vormt voor de rekenkamercommissie als het ware het voorportaal van de
raad. In de praktijk vult de auditwerkgroep deze rol breder in dan in de verordening is
verwoord. Zo is zij niet alleen klankbordgroep voor de raad, maar ziet zij zichzelf ook als
hoeder van de rekenkamercommissie.
De agendering van rapporten van de rekenkamercommissie leverde in het begin problemen
op en de auditwerkgroep heeft toegezegd op agendering toe te zien. De
rekenkamercommissie is blij met deze bredere rolopvatting van de auditwerkgroep. Deze
zou een duidelijke plaats in de verordening mogen krijgen. Tot nu toe heeft de
rekenkamercommissie steeds twee keer per jaar contact met de auditwerkgroep gehad,
eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. De rekenkamercommissie is voornemens
het contact met de auditwerkgroep te intensiveren en ook rondom (de start van)
onderzoeken contact met de auditwerkgroep te hebben. De auditwerkgroep is voor de
rekenkamercommissie, die immers alleen uit externe leden bestaat, ook belangrijk om
voeling te houden met de politiek in Zoetermeer, al wordt dit laatste ook geborgd door de
fractiebezoeken die de rekenkamercommissie eens in de 1 â 2 jaar aflegt en het feit dat de
secretaris gestationeerd is bij de griffie.
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Medewerking bij onderzoeken van de rekenkamercommissie
De medewerking van de kant van college en ambtelijke organisatie is in de afgelopen jaren
wisselend geweest. De communicatie met het college en de ambtelijke organisatie verloopt
over het algemeen goed, alhoewel de snelheid van het aanleveren van stukken en de termijn
die het college nodig heeft voor het aanleveren van haar bestuurlijke reactie soms nog wat te
wensen overlaat. Daardoor is de actualiteit van de rapporten van de rekenkamercommissie
soms minder groot dan mogelijk is.
Bij de start van haar onderzoeken stuurt de rekenkamercommissie een brief naar de
gemeentesecretaris met het verzoek om medewerking en het toekennen van een
contactpersoon voor het betreffende onderzoek. De naam van de betreffende
contactpersoon wordt over het algemeen vlot geleverd. Wanneer de medewerking aan het
onderzoek niet goed verloopt is de afspraak dat de secretaris dit aan het hoofd van de Staf
Gemeentesecretaris meldt. Biedt dit geen soelaas, dan neemt de voorzitter van de
rekenkamercommissie contact op met de gemeentesecretaris. Helaas is het bij het
onderzoek naar Persoonsgebonden Budget Huishoudelijke Hulp nodig gebleken deze lijn te
volgen. Dit leidde tot aanzienlijke vertragingen in het onderzoek en de rapportage aan de
raad.

In haar streven geen onderzoek te doen dat al op een andere plaats in de gemeente is
voorzien of wordt uitgevoerd, heeft de rekenkamercommissie twee keer per jaar overleg met
de gemeentesecretaris. Dat overleg is er mede op gericht elkaar op de hoogte te houden van
geplande en lopende onderzoeken. Toch heeft de rekenkamercommissie in 2010 veel tijd
geïnvesteerd in het opzetten van een onderzoek naar re-integratie, om kort voor het starten
van een offerteronde via een memo van het college aan de raad te ontdekken dat het
college reeds een onderzoek naar re-integratie was gestart. De rekenkamercommissie had
het onderzoek zowel bij het college als bij de gemeentesecretaris enkele maanden eerder
aangekondigd en betreurt deze gang van zaken. De rekenkamercommissie wil haar beperkte
tijd graag nuttig besteden, maar heeft daarvoor wel de medewerking van het college nodig.
Inmiddels is beterschap beloofd en de rekenkamercommissie gaat er dan ook van uit dat dit
een incident betrof.
-
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Afstemming en overleg buiten Zoetermeer
De voorzitter van de rekenkamercommissie neemt deel aan het overleg van de rekenkamers
en rekenkamercommissies uit de regio Haaglanden. Doel van dit overleg is van elkaar te
leren en, indien daartoe aanleiding bestaat, gemakkelijker een gezamenlijk onderzoek op te
kunnen starten, bijvoorbeeld aangaande verbonden partijen. In 2012 heeft de
rekenkamercommissie een ontmoeting met de voorzitter en secretaris van de
rekenkamercom missie Pij nacker-Nootdorp geïnitieerd. Gezien de afspraken tot
samenwerking van de gemeenten Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp is het goed mogelijk
dat zich in de toekomst een onderwerp van onderzoek aandient waarbij de
rekenkamercommissie samen optrekt met de rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp.
Om ervaringen te delen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het werkterrein
van rekenkamers is de rekenkamercommissie lid van de Nederlandse Vereniging van
Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De leden nemen deel aan congressen
en werkgroepen van de NVRR. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van de Kring
van Secretarissen. Doel van deze vergaderingen is voornamelijk kennisdeling.
3. Jaarplannen en jaarverslagen
Artikel 11 lid 12 van de verordening schrijft voor dat de rekenkamercommissie elk jaar een
jaarplan en een jaarverslag opstelt, die ter kennisneming naar de raad worden gestuurd. De
rekenkamercommissie heeft de jaarplannen telkens voor de aanvang van het betrokken jaar
aan de raad doen toekomen. De jaarverslagen zijn telkens voor 1 april van het volgende jaar
aan de raad gestuurd. Genoemd artikellid vermeldt ook: “Na ontvangst zal een overleg met
de raad plaatsvinden over het jaarplan en het jaarverslag”. Dergelijk overleg heeft in 2011 en
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2012 plaatsgevonden met de auditwerkgroep. Strikt genomen strookt dit niet met de
verordening en de daarbij behorende toelichting.

4. De onderzoeken en zijn effecten
De rekenkamercommissie is eind september 2008

aangetreden. De resterende maanden
van 2008 heeft zij besteed aan het opstellen van een onderzoeksprogramma 2009 en de
start van het onderzoek naar dualisme en delegatie. De volgende tabel geeft aan hoeveel
onderzoeken in de afgelopen jaren zijn afgerond en hoeveel er zijn gestart maar nog niet tot
een afronding zijn gekomen.

Afgerond

2008
2009
2010
2011
2012 (stand eind oktober)

0
2
3
2
3

Opgestart maar (nog) niet
afgerond
1
1
2
3
2

Tabel 1: Onderzoeken rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft in de afgelopen 4 jaar 10 onderzoeken afgerond. Dit betrof 6
grote en 4 kleine onderzoeken.
De afgeronde onderzoeken betroffen:
2009:
Quickscan dualisering en delegatie
Onderzoek naar veiligheid
2010:
Vervolgonderzoek nakoming toezeggingen
Indicatoren programmabegroting (verzoek van de Raad)
Onderzoek naar de kwaliteit van het collegeprogramma
2011
Duurzame toekomst
Persoonsgebonden budget huishoudelijke hulp
2012
Mid-term review collegeprogramma
Onderzoek welzijnssubsidies
Onderzoek risicoanalyse grondexploitaties( verzoek van de Raad)
-

-

-
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De meeste onderzoeken zijn uitbesteed. De ‘quickscan naar dualisering’, het onderzoek
‘Indicatoren programmabegroting’ en het onderzoek ‘Mid-term review collegeprogramma’ zijn
door één of meer leden van de rekenkamercommissie zelf en de secretaris uitgevoerd. Bij de
laatste twee onderzoeken hebben de betrokken leden een vergoeding
ontvangen,overeenkomstig raadsbesluit 090424
Ontvangst en behandeling van onderzoeksrapporten door de raad
9 van de 10 onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie zijn besproken door de raad
en /of de betreffende commissie. De raad heeft bijna steeds de aanbevelingen van de
rekenkamercommissie overgenomen. Eén rapport is minder goed ontvangen door de raad:
het onderzoek naar de kwaliteit van het collegeprogramma (2010). Dit rapport, een
zogenaamd ‘doe-mee-onderzoek’ in een groot aantal gemeenten, voldeed achteraf ook niet
aan de verwachtingen van de rekenkamercommissie. Bij dergelijke benchmark-onderzoeken
is de herkenbaarheid voor en de aansluiting op de specifieke Zoetermeerse situatie vaak
beperkt, zo valt te concluderen. De rekenkamercommissie heeft dan ook besloten in de
toekomst deelname aan dit soort onderzoeken vooraf zeer kritisch af te wegen en vooral te
letten op de betekenis voor Zoetermeer.
Rekenkamercommissie Zoetermeer
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De agendering van onderzoeksrapporten voor de raad(scommissies) verloopt tegenwoordig
goed. In het begin bleek het niet eenvoudig onderzoeksrapporten geagendeerd te krijgen.
Het eerste onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie met als titel ‘Dualisering en
delegatie; een sluitend stelsel?’ is nooit geagendeerd. In overleg met de auditwerkgroep is
daarom afgesproken dat de rekenkamercom missie zelf haar tweede rapport, Onderzoek
veiligheidsbeleid via de griffie zou agenderen. De raad was terecht van mening dat
daarmee de agendering niet op de juiste wijze had plaatsgevonden. Hierop is besloten dat
de auditwerkgroep toe gaat zien op de agendering van rapporten van de
rekenkamercommissie. Inmiddels is ook het presidium alert op agendering.
-

-

Doorwerking van onderzoeken
De rekenkamercommissie volgt zoveel mogelijk de uitspraken van raad en college, nota’s
en memo’s om te zien of er omtrent conclusies en aanbevelingen van haar
onderzoekrapporten besluiten worden genomen en afspraken worden gemaakt. Zij
constateert dat haar rapporten doorwerking hebben. De aanbevelingen uit het rapport
Veiligheidsbeleid heeft het college betrokken bij het opstellen van de Kadernota Integraal
Veiligheidsbeleid Zoetermeer. Aanbevelingen inzake de toepassing van de WMO
huishoudelijke hulp hebben gevolgen gehad voor de werkwijze van de gemeente. De
kadernota Economie is door de raad teruggestuurd naar het college voor aanpassing, omdat
deze niet voldeed aan de overgenomen aanbevelingen van de rekenkamercommissie in
haar onderzoek naar de indicatoren van de programmabegroting. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in de Kadernota Economie SMART.
De rekenkamercommissie heeft één onderzoek gedaan naar de doorwerking van een
onderzoek van de vorige rekenkamercommissie: het ‘Vervolgonderzoek Nakoming
Toezeggingen’. De daaraan verbonden conclusies en aanbevelingen zijn in grote mate terug
te vinden in nieuwe, striktere spelregels met betrekking tot een heldere formulering en
(tijdige) nakoming van politieke toezeggingen. In de ogen van de rekenkamercommissie
vormen deze lijsten een belangrijke kenbron om afspraken en tijdige nakoming ervan te
bewaken. Het is de vraag of de afsprakenlijsten deze functie nog goed kunnen vervullen
wanneer zij nog maar twee keer per jaar geagendeerd worden.
5. Het budget van de rekenkamercommissie
Overeenkomstig artikel 11 lid 2 van de verordening komen ten laste van dit budget:
a. de vergoedingen aan de externe leden;
b. de kosten van externe deskundigen die door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld
c. eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar
taak.
De rekenkamercommissie legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van haar budget
in haar jaarverslag dat zij uiterlijk 1 april aan de raad toestuurt.
De navolgende tabel geeft een overzicht van het budget voor de activiteiten van de
rekenkamercommissie, bedoeld in artikel 11 lid 2. Het budget voor 2008 is niet in het
overzicht opgenomen.

2009
2010
2011
20121

Beschikbaar budget
€ 53.300,€ 103.300,€ 101.000,€ 53.300,- + €
1 5M00,-

Besteed budget
€ 32.573,16
€ 48.612,81
€31.282,87
€ 68.300,-

Onderschrijding
€ 20.726,84
€ 54.687,19
€69.717,13
€ 0,00
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Het betreft een schatting voor 2012 gebaseerd op het overzicht van begin november 2012 en de nog
te verwachten uitgaven. Pm betreft extra votering onderzoek risico grondexploitatie(verzoek raad).
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Voor 2010 en 2011 heeft de rekenkamercommissie € 50.000,- extra budget gekregen,
gefinancierd uit het zogenaamde ‘potje van de raad’. Dit hing samen met de ambitie van de
rekenkamercommissie om jaarlijks drie omvangrijke en twee wat kleinschaliger onderzoeken
uitte voeren. In de herfst van 2012 heeft de raad 15.000 extra gevoteerd ten behoeve van
onderzoek op verzoek van de raad (motie 9) naar risico bij grondexploitatie.
Uit het overzicht blijkt dat de rekenkamercommissie in de jaren 2009 tot en met 2011 het
budget niet volledig heeft benut. Dit is deels het gevolg geweest van het niet of vertraagd
uitvoeren van in het jaarplan opgenomen onderzoeken. Het niet uitvoeren van onderzoeken
vond vooral zijn oorzaak in het niet op de hoogte zijn gesteld van onderzoeken die het
college uit gaat/laat voeren. Ook trad vertraging op door het niet (tijdig) aangeleverd krijgen
van voor een onderzoek benodigde documenten. Dat had onder meer tot gevolg dat
uitgaven voor een onderzoek over de jaargrens liepen. Ook het door de
rekenkamercommissie zelf uitvoeren van onderzoek leidde tot lagere uitgaven.
Voor 2012 is de verwachting dat de rekenkamercommissie het budget volledig zal besteden,
wellicht zelfs licht overschrijden.
Artikel 7 lid 1 van de verordening geeft aan dat de griffier de ambtelijk secretaris voor
maximaal 16 uur per week beschikbaar stelt aan de rekenkamercommissie. Zulks ten laste
van het griffiebudget. Voor de vanuit de griffie beschikbaar gestelde ambtelijk secretaris was
in 2008 en de volgende jaren in het griffiebudget een bedrag voorzien, overeenkomend met
een aanstelling van betrokkene voor 12 uren.
De ambtelijk secretaris was in de eerste 3 jaar 12 uur beschikbaar voor werkzaamheden
voor de rekenkamercommissie. Begin 2012 achtte de rekenkamercommissie uitbreiding tot
0,5 fte zeer wenselijk om haar ambities te realiseren: uitvoering van 3 grote en 2 kleine
onderzoeken. Met de griffier zijn afspraken gemaakt waardoor de secretaris thans 18 uren
voor de rekenkamercommissie actief is. Volgens de verordening (Artikel 7 lid 1) mag de
secretaris echter maximaal 16 uur per week beschikbaar worden gesteld aan de
rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie stelt voor om de verordening aan te
passen en het aantal uren dat zij gebruik wenst te maken van een secretaris ter beoordeling
van de rekenkamercommissie te laten.
6. Functioneren rekenkamercommissie
Zoetermeer heeft in 2008 gekozen voor een anders samengestelde rekenkamercommissie:
alleen bestaande uit drie externe leden. Naar het inzicht van de
rekenkamercommissie(Ieden) voldoet de huidige constructie voor het adequaat uitoefenen
van de taak, zoals die in de Gemeentewet en de verordening is neergelegd. Drie leden is
voldoende om te zorgen dat de rekenkamercommissie niet hoeft te verzaken, terwijl toch de
kosten beperkt worden gehouden. Van belang blijft dat de raad alert blijft op een goede
personele samenstelling van de commissie. Zo ervaart zij het als een voordeel dat er
een mix is tussen leden die wel en leden die niet woonachtig zijn in Zoetermeer. Leden die
niet woonachtig zijn in Zoetermeer kijken met een frisse blik naar ‘het Zoetermeerse’, terwijl
leden die wel woonachtig zijn in Zoetermeer gemakkelijker oog hebben voor de lokale
context en belangen. Het feit dat de secretaris vanuit de griffie beschikbaar wordt gesteld
vergemakkelijkt de verbinding met de raad en zijn griffie, maar ook met het college en de
ambtelijke organisatie.
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De commissie vergadert gemiddeld eens per drie weken. De vergaderingen duren anderhalf
tot twee uur. De vergaderingen verlopen efficiënt. Dit geldt ook voor de
onderzoeksafstemming. Zo nodig wordt er een vergadering ingelast, maar er vindt ook
geregeld overleg plaats via e-mail.

CD
-

D
0

Rekenkamercommissie Zoetermeer
Postbus 15 2700 M Zoetermeer
rekenkamercommissie@zoetermeer.nl
www.zoetermeer.nl/rekenkamercommissie

0
0
1

6

ekenkamercommissie
ZOETE R MEER

Met haar onderzoeken wil de rekenkamercommissie aansluiten bij wat er leeft in de raad en
in Zoetermeer. Daarom vindt zij het belangrijk goed voeling te houden met de raad en input
uit zowel de raad als de Zoetermeerse samenleving te halen voor onderzoeksonderwerpen.
Dit gebeurt niet alleen door overleg met de auditwerkgroep. De rekenkamercommissie maakt
ook eens in de 1 2 jaar een rondje langs alle fracties.
De rekenkamercommissie heeft begin 2012 nagedacht of zij wellicht ook nog op een andere
manier toegevoegde waarde zou kunnen hebben voor de raad. In dat kader heeft de
rekenkamercommissie in april een workshop rondom kaderstelling georganiseerd. Deze
workshop is door de aanwezige raadsleden en -commissieleden als nuttig ervaren. De
rekenkamercommissie denkt nog na over een mogelijk vervolg.
7. Toekomstgerichte bespiegeling

Naar aanleiding van de Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s
heeft de minister van BZK in april 2012 aangegeven hoe de aanbevelingen zullen worden
opgepakt. Daarbij is onder meer het voornemen vermeld de wet zodanig te wijzigen dat
raadsleden geen deel meer kunnen uitmaken van een rekenkamercommissie. In Zoetermeer
is deze situatie sinds 2008 een feit. Het wetsvoorstel terzake is overigens nog niet ingediend.
Zelf wil de rekenkamercommissie “collegiale intervisie” samen met een aantal
rekenkamercommissies verkennen. Hiermee wordt bedoeld dat de rekenkamercommissie
Zoetermeer kennis uitwisselt met rekenkamercommissies van twee vergelijkbare gemeenten
en dat men lering trekt uit elkaars ervaringen.
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We betrekken ook het kwaliteitshandvest van de grote vier grote rekenkamers bij onze
werkzaamheden. In elk geval zijn we van plan met ingang van 2013 persberichten uit te
geven bij elk rapport en bij het uitbrengen van het jaarplan en jaarverslag.
Ook wil de rekenkamercommissie bij elk rapport nagaan hoe zij de doorwerking van de
aanbevelingen het beste kan dienen.
De rekenkamercommissie zal zich in blijven zetten om kwalitatief hoogwaardige
onderzoeksrapporten af te leveren die herkenbaar zijn en toegevoegde waarde hebben voor
Zoetermeer.
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