Rekenkamer
Visie, missie en werkwijze van de Rekenkamer
Visie
De gemeenteraad bepaalt wat er in de gemeente moet gebeuren. Het college van burgemeester en
wethouders vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente. Zij moeten er voor zorgen dat de plannen
van de gemeenteraad worden gerealiseerd. De gemeenteraad controleert periodiek of het college wel
doet wat ze hebben beloofd om te doen. Bij die controle wordt de raad geholpen door een
onafhankelijke Rekenkamer.
De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Zijn de
voorbereiding en de uitvoering van dat beleid efficiënt verlopen? Worden de doelen van het
gemeentelijk beleid bereikt? De Rekenkamer wil in haar onderzoeken niet alleen laten zien wat er
mogelijk niet goed is gegaan, maar doet vooral aanbevelingen over hoe het anders en beter kan. Met
deze oordelen in de vorm van rekenkamerrapporten heeft de gemeenteraad een instrument – naast
andere – om zijn controlerende taak tegenover het college van burgemeester en wethouders goed te
kunnen uitoefenen.
Missie
Door onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en het integer functioneren
van de gemeente worden de prestaties van het gemeentelijk bestuur getoetst en verbeterd. Daarvoor
voorziet de Rekenkamer de Raad van op zorgvuldig onderzoek en onderzoekservaring gebaseerde
informatie. Deze bestaat uit onderzoeksbevindingen, oordelen, conclusies en aanbevelingen over
organisatie, beheer en beleid en is in beginsel publiek toegankelijk. Met die informatie beoogt de
Rekenkamer de Raad beter inzicht te bieden in de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid.
De Rekenkamer heeft een beïnvloedende rol, maar het in gang zetten en uitvoeren van verbeteringen is
niet aan de Rekenkamer. Dat is een verantwoordelijkheid van de Raad en het college van
burgemeester en wethouders.
Wel is het de taak van de Rekenkamer om zijn bevindingen op een open transparante manier
beschikbaar te stellen zodat Raad, college van burgemeester en wethouders en de burger daar optimaal
gebruik van kunnen maken.
Werkwijze
De Rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf waarnaar en hoe onderzoeken worden uitgevoerd. Er
worden in principe minimaal twee onderzoeken per jaar uitgevoerd. Ieder jaar stelt de Rekenkamer een
onderzoeksprogramma op. Hiervoor inventariseren de leden van de Rekenkamer potentieel relevante
onderzoeksonderwerpen. Derden kunnen ook onderwerpen aandragen.
De verschillende onderzoeksonderwerpen (de longlist) worden vervolgens op basis van selectiecriteria
beoordeeld: het belang van het onderwerp, het risico, inschatting over de
doelmatigheid/doeltreffendheid en de toegevoegde waarde van het onderzoek.
Na beoordeling wordt een keus gemaakt tot twee of drie onderzoeksonderwerpen (de shortlist).
Voor het onderzoek kan een beroep worden gedaan op externe, onafhankelijke onderzoeksbureaus.
Jaarlijks doet de Rekenkamer verslag van haar activiteiten.

