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Aan:  gemeenteraadslid  

(zowel lid van Raadslid.Nu als niet-leden)  

c.c.: gemeenteraad  

(via de griffier)  

 

                         Den Haag, 17 september 2015  

 

 

Betreft: reactie Raadslid.Nu op actieplan lokale rekenkamers  

 

Geacht raadslid, 

 

Het bestuur van Raadslid.Nu wil u graag informeren over onze eerste reactie op het 

actieplan1 over lokale rekenkamers dat de minister van Binnenlandse Zaken vlak voor de 

zomervakantie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De kernpunten uit dat actieplan zijn: 

de minister wil dat er overal goede en echt functionerende rekenkamers zijn. Hij wil daarom 

geen raadsleden meer in de rekenkamer. Ook wil hij bevorderen dat er meer 

gemeenschappelijke regionale rekenkamers komen. Dit moet bijdragen aan een betere 

kwaliteit van het werk van de Rekenkamer.  

Raadslid.Nu gaat vanuit zijn rol als belangenbehartiger van raadsleden en vanuit haar motto 

dat een sterke raad er toe doet richting de Tweede Kamer nog uitgebreid reageren, maar wil 

u via deze brief informeren over zijn eerste reactie op het actieplan van de minister.  

 

Raadslid.Nu onderschrijft het belang van een goed functionerende Rekenkamer. De 

Rekenkamer is er voor de raad en voor de inwoners van de gemeente. De Rekenkamer ziet 

toe op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Een 

goed functionerende Rekenkamer houdt daarom de vinger aan de pols en adviseert de raad 

onafhankelijk.  

Het belang van een goed functionerende Rekenkamer is met de decentralisatie van taken 

nog groter geworden. Gemeenten krijgen steeds meer taken op hun bord. Zij voeren taken 

uit op afstand, in gemeenschappelijke regelingen. De Rekenkamer is juist ook op deze 

nieuwe taken het orgaan dat namens de raad onderzoek kan doen naar de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeenschappelijke regelingen. De Rekenkamer als 

belangrijk instrument van de raad en het belang daarvan voor de controlerende rol van de 

                                                
1
 Brief minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk, d.d. 7 juli 2015, kenmerk: 2015-0000380875,                                  

zie: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2015/07/07/kamerbrief-over-
actieplan-lokale-rekenkamers/kamerbrief-over-actieplan-lokale-rekenkamers.pdf 
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raad is daarmee, sinds de op 1 januari 2015 ingevoerde decentralisatie van taken, alleen 

maar nog groter en belangrijker geworden.  

De vorm en inrichting van een goed functionerende Rekenkamer hoort niet in Den Haag te 

worden bepaald, noch te worden belast met een uitspraak daarover vanuit Den Haag. 

Raadslid.Nu roept daarom de minister op om de gemeenteraad zelf te laten bepalen welke 

vorm en inrichting van de Rekenkamer het beste past bij in zijn gemeente, in het besef dat 

de raad de Rekenkamer op een dusdanige wijze faciliteert die past bij het belang van de 

Rekenkamer voor raad en inwoners van de gemeente. 

Raadslid.Nu heeft het voornemen om, daar waar nodig en wenselijk in samenwerking met 

de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers, een leidraad op te stellen die gemeenteraden 

helpt de Rekenkamer zo in te richten dat die effectieve en doelmatige ondersteuning biedt 

op de controlerende taak en voldoet aan de kwaliteitseisen die de gemeenteraad verlangt 

van de Rekenkamer. Wij nodigen u als raadslid uit om goede voorbeelden met ons te delen 

en concrete suggesties voor een leidraad aan te leveren.  

 

Raadslid.Nu stuurt deze brief naar alle raadsleden in Nederland. Raadslid.Nu is namelijk van 

mening dat de inrichting en vorm van de Rekenkamer een zaak is van alle raadsleden en alle 

gemeenteraden. 

Wij horen graag uw opmerkingen, suggesties en ideeën en nodigen u uit met ons en met 

elkaar mee te denken in de discussie die de minister gaat voeren met de Tweede Kamer 

over het aanpassen van de huidige wettelijke regels voor de rekenkamer.  

Uiteraard zullen wij u in ieder geval informeren over onze vervolgstappen in deze discussie, 

zowel richting de minister als naar de Tweede Kamer.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Mark den Boer, voorzitter Raadslid.Nu 


