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Uitnodiging en programma symposium 
ter gelegenheid van 10 jaar Rekenkamercommissie 

De raad op zoek naar  
een nieuwe rol?

De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten en 
Oegstgeest besloten per 1 juli 2005 samen te werken op het 
gebied van de rekenkamerfunctie. De eerste vergadering 
werd gehouden op 22 november 2005. De gemeente 
Leidschendam-Voorburg is per 1 januari 2014 toegetreden. 
De afgelopen jaren heeft de Rekenkamercommissie naast 
andere activiteiten 28 rekenkamerrapporten/brieven 
uitgebracht die te vinden zijn op de website van de 
Rekenkamercommissie: www.rekenkamerwvolv.nl.

Nog niet aangemeld voor het symposium? U kunt dat 
doen bij de secretaris van de Rekenkamercommissie via  
info@rekenkamerwvolv.nl

Met vriendelijk groet en tot de 3e juni 2016 in Leidschendam!

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest 
en Leidschendam-Voorburg

Peter van den Berg, voorzitter 

Rini Teunissen, secretaris

Samenstelling Rekenkamercommissie, van links naar rechts:  
Wim Wensink, Bert Jan Smallenbroek, Rolf Willemse, William Segers, 
Saskia van der Haagen (vice-voorzitter), Michiel Sorber, Peter van den Berg 
(voorzitter) en Rini Teunissen (secretaris).

Het centrale thema van het symposium is: Hoe kunnen de 
gemeenteraden hun drie rollen (kaderstellen, controleren 
en volksvertegenwoordigen) het beste vervullen in een 
tijd dat gemeenten steeds minder zelf taken uitvoeren en 
steeds meer onderdeel zijn van een netwerk waarbinnen 
samen taken worden uitgevoerd? En voor ons als 
Rekenkamercommissie: wat betekent een andere invulling 
van de rollen van de raad voor onze opdracht om de
gemeenteraden te ondersteunen bij hun kaderstellende en 
controlerende rol? PROGRAMMA

14.30 - 15.00 uur: 
Inloop met koffie en thee.

15.00 - 15.10 uur: 
Opening door Peter van den Berg, 
voorzitter Rekenkamercommissie.

15.10 - 15.25 uur: 
Verleden, heden en toekomst ontmoeten elkaar. 
Interview met:
•  Wim Kuiper, oud-voorzitter Rekenkamercommissie
•  Frank van den Broek, oud-lid en oud-voorzitter 

Rekenkamercommissie
•  Peter van den Berg, huidige voorzitter van de 

Rekenkamercommissie

15.25 - 15.35 uur: 
Aspecten thema symposium door Hans van der Sluijs,  
burgemeester van Leidschendam-Voorburg.

15.35 - 15.55 uur: 
Inleiding door Rien Fraanje, bestuurskundige en publicist. Hij 
schreef artikelen, boeken en rapporten over het functioneren 
van de overheid in het algemeen en het lokaal bestuur in het 
bijzonder.

15.55 - 16.10 uur:
Pauze

16.10 - 16.55 uur: 
Interactie en discussie tussen inleiders, panel en zaal. 
De panelleden zijn:
•  Hans van der Sluijs, burgemeester Leidschendam-Voorburg
•  Bert Ooms, raadslid gemeente Wassenaar
•  Monique Lamers, raadslid gemeente Voorschoten
•  Nicole Zwart-Hendrikx, raadslid gemeente Oegstgeest
•  Marjan van Giezen, raadslid gemeente Leidschendam-

Voorburg

16.55 - 17.00 uur: 
Afsluiting symposium door Peter van den Berg, voorzitter 
Rekenkamercommissie.

17.00 - 17.45 uur:
Gelegenheid na te praten.

VRIJDAG 3 JUNI 2016 
Locatie:   Gemeentehuis Leidschendam-Voorburg 

Raadhuisplein 1, 2264 BP Leidschendam

Middagvoorzitter: Peter Struik


