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Opbouw presentatie 

•  Doel- en vraagstelling 

•  Onderzoeksopzet 

•  Bevindingen 

•  Conclusies 

•  Succesfactoren 
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Invalshoek van de evaluatie 

Zijn rekenkamers effectief? 
Welke factoren beïnvloeden dat? 
 
Doelen uit de wet: 
• Versterken positie van de raad 
• Rekenschap afleggen aan burgers 

Effectiviteit vertaald in twee soorten doorwerking: 
• Instrumenteel (op niveau rapporten) 
• Conceptueel (breder dan de rapporten) 
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Onderzoeksopzet      

Methoden: enquêtes / casestudies / dossierstudie 
 
Input van: 
•  Rekenkamer(commissie) voorzitters/directeuren en 

secretarissen 
•  Griffiers  
•  Raadsleden 
•  Burgemeesters 
•  Ambtenaren (directeuren/beleidsmedewerkers) 

Gegevensverzameling eind 2010 / begin 2011 
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Bevindingen      (1/3) 

Samenstelling 
 
Rekenkamers houden vast aan in 2005 gekozen model 
• In zijn algemeenheid tevredenheid over model 
• Achtergronden keuze vaak onbekend 
• Onafhankelijkheid/afstand versus betrokkenheid 

Positionering 
 
Rekenkamers hebben hun positie in de ‘controletoren' 
gevonden; geen dubbelingen met accountant 
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Bevindingen      (2/3)  

Werkwijze 
 
Afgeleid van de Algemene Rekenkamer 
 
Verschillen in betrekken raad, bestuur en apparaat 

à  Via auditcommissie/presidium/seniorenconvent of niet 
à  Frequentie overleggen loopt uiteen 
à  Aankondigen onderzoeken / rapporten verloopt wisselend 
à  Aanwezigheid raadsvergaderingen varieert 

Wisselende opvattingen over onderwerpkeuze, 
onderzoeksproces en de aanbevelingen 
 
Discussie over distantie en betrokkenheid (rolopvatting) 
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Bevindingen      (3/3) 

Budgetten 
•  In de regel (net) voldoende volgens de rekenkamers 
•  Besturen (veels) te hoog, zeker in relatie tot output 
•  Raden wisselend, meerderheid hoog (ook gezien output) 
•  Alle betrokkenen verwachten (verdere) bezuinigingen 
 
Deskundigheid 
Doorgaans goed, soms kritiek theoretisch/academisch gehalte 
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Conclusies      (1/2) 

Instrumentele doorwerking hoog  
•  Breed gedeeld beeld (ook bij organisatie) 
•  Kennisniveau op thema wordt verhoogd 
•  Conclusies en aanbevelingen worden gedeeld en (in ieder 

geval deels) geïmplementeerd 
•  Meeste rekenkamers monitoren de opvolging 

Conceptuele doorwerking laag 
•  Breed gedeeld beeld 
•  Raad voelt zich niet verantwoordelijk 
•  Relatie met raad onvoldoende geborgd 
•  Raad doen weinig met resultaten onderzoek 
•  Geen structurele verbeteringen in opereren raad 
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Conclusies      (2/2) 

 Verklarende factoren instrumentele doorwerking 
•  Politieke klimaat, model en budget zijn niet van invloed op 

instrumentele doorwerking 
•  Onderwerpkeuze, kwaliteit onderzoeken en kwaliteit van 

de rekenkamer zijn bepalend 
•  Monitoring door raad of griffie kan aan kracht winnen 

Verklarende factoren conceptuele doorwerking 
•  Trage onderzoeken missen momentum 
•  Onderwerpen zijn niet echt ‘spannend’ 
•  Procesgang slaat politiek debat dood 
•  Politici zijn onvoldoende uitgerust/bewust (ook volgens 

zichzelf) 
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Succesfactoren rekenkamers  (1/2) 

Organisatie 
•  Zoek het niet in de vorm 

Speel het spel; investeer in de relatie 
•  Loop kritisch de procesgang door 
•  Betrokkenheid en onafhankelijkheid gaan samen 
•  Zoek de reflectie 

Verkort de doorlooptijd van onderzoeken 
•  Plan goed 
•  Let op de timing 
•  Richt hoor en wederhoor eventueel anders in 

10 



Succesfactoren rekenkamers  (2/2) 

Versterk de kaderstellende rol van de raad 
•  Bed de onderzoeken breder in 
•  Besteed expliciet aandacht aan kaderstellende rol 

Verbreed het palet 
•  Doe meer dan alleen ex post evaluaties 
•  Kies ook voor spannende onderwerpen 
•  Leer van andere rekenkamers 
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Succesfactoren andere partijen 

Raden 
•  Zorg voor formele en eenduidige verbinding 
•  Kritische reflectie op ‘eigen rol’ 
•  Waak voor ontstaan sector ‘Rekenkamers’ 

Colleges 
•  Zoek in overleg met alle partijen naar optimale 

invulling 

12 


