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Inleiding: 
Op 2 juli 2013 heeft raad de Verordening op de rekenkamercommissie vastgesteld en een 
Rekenkamercommissie (RKC) ingesteld. Op 23 mei 2018 heeft de raad besloten mevrouw Lassche 
en de heren Dankelman en Veldhuis te benoemen en ook de heer Smit als extern voorzitter van de 
rekenkamercommissie. Na het ontslag van dhr Dankelman heeft de raad op 24 september 2018 
besloten om de heer Ellenbroek te benoemen als lid van de rekenkamercommissie. 

Op basis van criteria in de verordening en de longlist van het presidium van de gemeenteraad heeft 
de RKC een onderzoeksprogramma vastgesteld in april 2019. Dit onderzoeksprogramma is ter 
kennisname aan de raad aangeboden. De zittingsperiode van de commissie eindigt gelijk met de 
raadsperiode. Het is aan de gemeenteraad om een nieuwe rekenkamercommissie te benoemen. De 
evaluatie 2018-2021 en de zes aanbevelingen van de huidige rekenkamercommissie kunnen hiervoor 
als input dienen.

Kernboodschap:
De RKC is tevreden over de uitgevoerde onderzoeken
In het onderzoeksprogramma is door de RKC expliciet opgenomen dat ook onderzoek wordt gedaan 
of de aanbevelingen in de vier rapporten uit de vorige raadsperiode zijn uitgevoerd, de zogenaamde 
“doorwerkingsonderzoeken”. Er zijn vier doorwerkingsonderzoeken uitgevoerd en twee nieuwe 
onderzoeken in deze raadsperiode. 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 DT en college. De 
aanbevelingen die er uit voortkwamen, hebben concrete handvatten opgeleverd danwel inzicht in de 
uitvoering van eerder gedane aanbevelingen. 

De RKC geeft in de evaluatie handvaten mee in de vorm van zes aanbevelingen. 
De RKC is tevreden over de huidige samenstelling. De aanwezigheid van raadsleden in de 
rekenkamer versterkt het functioneren. De kennis van de situatie en van ‘wat er ten aanzien van het 
onderwerp leeft in de raad’ is van groot belang. Er was geen sprake van ‘partijpolitieke inkleuring’. De 
RKC heeft vooralsnog geen aanleiding om de huidige samenstelling te wijzigen.
Het is goed om te weten dat er een wetsvoorstel ligt om de commissie af te schaffen en een volledig 
externe rekenkamer te verplichten, de zogenaamde Wet Versterking decentrale rekenkamers. Dit kan 
in de toekomst effect hebben op samenstelling, werkwijze en budget. 

De RKC is ook positief over de huidige werkwijze en adviseert om dit te behouden. Evenals het blijven 
uitvoeren van doorwerkingsonderzoeken. In deze raadsperiode is de RKC relatief laat van start 
kunnen gaan. Daarom zijn in de Evaluatie de aanbevelingen opgenomen over het snel starten met de 
werkzaamheden en het tijdig afstemmen van onderzoeksonderwerpen. Het budget is niet voldoende 
gebleken. Om jaarlijks een onderzoek te kunnen uitvoeren, adviseert het RKC om het 
onderzoeksbudget te verhogen met €3.000. 

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 verhoging van het onderzoeksbudget wordt meegenomen in de Perspectiefnota. 
  
Bijlagen:
Evaluatie van de Rekenkamercommissie Dalfsen periode 2014-2018

De rekenkamercommissie voornoemd,

mr. J. Smit (voorzitter), mr. M. van Spijker (raadsadviseur)


