
‘Rekenkamer, voor en 
door de Raad’ 

Onderzoek naar de mate van 
doorwerking van aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie  Wassenaar, 
Voorschoten en Oegstgeest 
 



‘Rekenkamer, voor en 
door de Raad’ 

Aanleiding onderzoek: 
 
§  Weinig bekend over doorwerking aanbevelingen  
  (uit evaluatie 2011) 
§  Eigen functioneren versterken  
 

 



Doel onderzoek 

 
Inzicht krijgen in: 
 
§  Implementatie van de aanbevelingen 

§  Effectiviteit van de aanbevelingen 

§  Verklaringen voor mate van doorwerking 
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    Aanpak onderzoek  
 

§   Normenkader 
 
§   Documentenanalyse 
 
§   Interviews   

§   Ambtelijke reactie 

§   Geen bestuurlijke reactie 
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    Aanpak onderzoek  
 

Vier onderzoeken geselecteerd: 
 
§  Doelmatigheid en doeltreffendheid exploitatie zwembaden  
  (2007) 
 
§  Publieke dienstverlening in de drie afzonderlijke gemeenten   
  (2008) 
 
§  'Meer Raad voor het Riool', Onderzoek rioleringszorg (2009) 
 
§  'Wegen na de Traverse', Onderzoek budgetoverschrijdingen  
   verkeerstraverse (2009) 

Rekenkamer, voor en door de Raad 



    Bevindingen 
 

§   Waardering voor onderzoeken is groot 
 
§   Meeste aanbevelingen worden overgenomen 
 
§   Aanbevelingen worden geïmplementeerd 

§   Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer niet SMART 

§   Onderwerpkeus Rekenkamer kan beter 
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    Conclusie (1) 

Aanbevelingen zijn effectief 
 
ondanks: 
 
§   conclusies en aanbevelingen niet SMART zijn 
 
§   beperkte sturing, controle en monitoring Raden 
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    Conclusie (2) 

 
Ook 
 
§  Raden onvoldoende bewust van toegevoegde     
   waarde Rekenkamer 

§  Rekenkamer heeft nog te weinig bijgedragen aan  
  versterking kaderstellende en controlerende functie 
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      Voornemens 
   
 Rekenkamer 

Onderwerpkeuze 
 

§  Raden jaarlijks betrekken bij onderwerpkeuze 
§  Rapporten aan laten sluiten op besluitvorming- 
  momenten raad  
§  Oók ex ante onderzoeken 
§  Quick scan onderzoeken  
§  Oók onderzoeken voor één gemeente 
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      Voornemens 
   
 Rekenkamer 

Kwaliteit aanbevelingen 
 
§  Zorgen voor heldere uitleg toepassen aanbevelingen 

§  Zorgen voor ‘warme’ overdracht  
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      Verwachtingen van de      
 Rekenkamer  

Raad 
 
§  Meer structuur aanbrengen in vervolgtraject na  
   aanbieding van onderzoek 

§  Onderzoeken expliciet agenderen en besluit   
   vastleggen 

§  Monitoren toezeggingen van Colleges 
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      Voornemens en   
 verwachtingen   

Uitvoering: 
 
Discussie met de Raden en Colleges over 
voornemens en verwachtingen 
 
Doel:  
Versterking kaderstellende en controlerende rol 
Raden 
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      Met dank aan: 

§  B&A groep 

§  Alle betrokkenen bij onderzoek  
 
 
  Rapport te downloaden: www.rekenkamerwvo.nl 
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