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Inleiding:
Op 2 juli 2013 heeft uw raad de Verordening op de rekenkamercommissie vastgesteld en een
rekenkamercommissie ingesteld. Deze commissie en het door de commissie verrichte onderzoek zijn
in het presidium van maart 2014 geëvalueerd. Geconcludeerd is dat de rekenkamercommissie moest
worden gecontinueerd. De raad heeft dit bekrachtigd in het Raadsdocument 2014-2018
Op 23 juni 2014 heeft de raad besloten tot de benoeming van dhr. Jan Smit als extern voorzitter en
mw. Lassche en de heren Koetsier en Schuurman als leden van de rekenkamercommissie. De
rekenkamercommissie heeft na consultatie van het presidium een onderzoeksprogramma opgesteld
en dit ter kennisname aan de raad aangeboden in februari 2015. De zittingsperiode van de commissie
eindigt gelijk met de raadsperiode. Het is aan de gemeenteraad om een nieuwe
rekenkamercommissie te benoemen. De gehouden evaluatie kan hiervoor als input dienen.
Kernboodschap:
De rekenkamercommissie is tevreden over de uitgevoerde onderzoeken
De uitgevoerde onderzoeken hebben betrekking op onderwerpen, die bij het presidium een hoge
prioriteit hadden. Daarmee was er op voorhand politieke relevantie en draagvlak voor de
onderzoeksrapportages. De gehouden onderzoeken zijn naar het oordeel van de RKC van voldoende
kwaliteit en de uitkomsten zijn gewaardeerd door MT en college. De aanbevelingen die er uit
voortkwamen, hebben bij alle drie onderzoeken concrete handvatten opgeleverd. Ook mag
geconcludeerd worden dat het beschikbare budget voldoende is voor het jaarlijks uitvoeren van één
onderzoek.
De samenstelling van de rekenkamercommissie is goed bevallen
De aanwezigheid van raadsleden in de rekenkamer heeft het functioneren versterkt. Bij het opstellen
van de beschrijving van de situatie en van de onderzoeksvragen is de kennis van de situatie en van
‘wat er ten aanzien van het onderwerp leeft in de raad’ van groot belang. Daardoor kan het onderzoek
specifieker worden gericht op de punten, waarover bij de raad vragen leven. Er was geen sprake van
‘partijpolitieke inkleuring’ van de vraagstelling of van de aanbevelingen. Hoewel er landelijk enige
discussie plaatsvindt en heeft plaatsgevonden over de deelname van raadsleden, ziet de
rekenkamercommissie geen aanleiding de samenstelling te wijzigen.
Communicatie:
Geen.
Vervolg:
Het is aan de nieuwe raad om opnieuw voorzitter en leden van de rekenkamercommissie te
benoemen. De rekenkamercommissie adviseert de raad dit te doen en ziet hierbij geen aanleiding om
de wijze van samenstellen te veranderen.
De huidige rekenkamercommissie adviseert de toekomstige rekenkamercommissie om een jaar na het
uitbrengen van de rapportages te evalueren of de aanbevelingen zijn uitgevoerd.
Bijlagen:
Evaluatie van de Rekenkamercommissie Dalfsen periode 2014-2018
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