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Geachte heer Plasterk, 

 

In juli 2015 heeft u aan de Tweede Kamer het Actieplan Lokale Rekenkamers aangeboden. Met het 

Actieplan Lokale Rekenkamers heeft u voorstellen gedaan om te stimuleren dat er meer 

gemeenschappelijke rekenkamers komen en dat de kwaliteit van rekenkameronderzoek verbetert. 

Graag willen wij u met deze brief kennis geven van de visie van de VNG hierop. 

 

Gemeenten onderschrijven niet uw visie dat de oplossingen die in het Actieplan Lokale Rekenkamers 

worden voorgesteld de meest efficiënte oplossingen zijn voor de problemen van lokale rekenkamers. 

In dit Actieplan heeft u voorgesteld om de kwaliteit van het rekenkameronderzoek te verbeteren, en te 

stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers komen door onder andere het schrappen 

van de bepalingen inzake de rekenkamerfunctie uit de Gemeentewet. Dit zal er volgens u toe leiden 

dat gemeenten hun wettelijke opdracht voldoende gewicht toekennen en overwegen om 

samenwerking op te zoeken met andere rekenkamers of een gezamenlijke rekenkamer in te stellen.  

In combinatie met aandacht voor de manier waarop de budgetten voor rekenkamers zich ontwikkelen, 

zal dit naar uw verwachting leiden tot efficiënter en effectiever rekenkameronderzoek en derhalve een 

versterkte positie van rekenkamers in het lokale bestel.  

De in het Actieplan beschreven plannen om de bepalingen inzake de rekenkamercommissie uit de 

gemeentewet te schrappen betekenen echter dat een groot deel van de gemeenten de formele 

vormgeving van hun rekenkamer(verordening) moet aanpassen. Dit voegt niet noodzakelijkerwijs iets 

toe aan het functioneren of presteren van de rekenkamer. Deze oplossing doet dan ook geen recht 

aan de 92% van de gemeenten waar wel een functionerende rekenkamer(commissie) is. 

 

De VNG deelt wel uw opvatting dat het onwenselijk is dat er gemeenten zijn die geen, of een langdurig 

slapende rekenkamer hebben. Het lokaal bestuur is immers gebaat bij een goede publieke 

verantwoording, zeker nu door de toegenomen geldstromen vanwege de decentralisaties in het sociaal 

domein zo’n 25% van de overheidsuitgaven door gemeenten wordt gedaan.  
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Het is dan ook een belangrijk onderdeel van publieke verantwoording dat gemeenten beschikken over 

een goed functionerende rekenkamer(commissie). Volgens de VNG-commissie Raadsleden en 

Griffiers zijn er echter minimaal vier effectievere oplossingen denkbaar om de kwaliteit van het 

rekenkameronderzoek te verbeteren die de moeite van het onderzoeken waard zijn.  

 

1- Wij stellen voor om in gesprek met de 8% van de gemeenten waar een slapende of een niet-actieve 

rekenkamer is na te gaan hoe zij binnen de huidige juridische kaders een optimale governance-

structuur kunnen inrichten. Mogelijkerwijs kan het inderdaad helpen als meer gemeenten kiezen voor 

een gezamenlijke rekenkamer, of als de provinciale toezichthouder op dit punt een actievere rol neemt. 

 

2- De effectiviteit van rekenkamer(commissie)s kan wellicht worden bevorderd door meer aandacht te 

geven aan de betrokkenheid van de raad en te zorgen voor een goede afstemming tussen raad en 

rekenkamer(functie). Gemeenten vinden namelijk dat gemeenteraden de keuzevrijheid zouden moeten 

behouden om zelf te bepalen hoe zij de rekenkamer(functie) vorm geven en of raadsleden daar deel 

van uitmaken. In veel gemeenten hebben raadsleden die zitting hebben in een rekenkamercommissie 

immers een goede invloed op de doelmatigheid van de onderzoeken. Dit blijkt uit de moties die 

gemeenten de afgelopen maanden naar u en de VNG hebben gezonden.  

 

3- Door meer aandacht voor de budgetten van rekenkamer(commissies), kunnen zowel de kwaliteit 

van het rekenkameronderzoek, als de positie en het functioneren van rekenkamers zonder wettelijke 

aanpassingen versterkt worden. In de voorbije jaren van economische crisis hebben gemeenten, bij de 

noodzakelijke bezuinigingen, ook de eigen organisatie niet gespaard. Hierdoor is de interne 

ondersteuning van de gemeenteraden onder grote druk komen te staan wat in veel gemeenten ook 

een negatieve invloed heeft op het goed functioneren van de rekenkamer(commissie). Samen met 

onder andere de NVRR en uw ministerie willen wij nu onderzoeken in hoeverre er meer geld vanuit het 

Gemeentefonds beschikbaar gesteld kan worden ten behoeve van de rekenkamer(functie) en in 

hoeverre het schaalniveau van rekenkamer(commissie)s aansluit bij de geldstromen. Ook willen wij 

graag onze steun geven aan bestaande plannen voor een onderzoek naar normbudgetten voor 

rekenkamers.  

 

4- Om de kwaliteit van het lokaal bestuur te bevorderen vragen wij niet alleen aandacht voor het goed 

functioneren van rekenkamers, maar voor de ondersteuning aan de gemeenteraad in brede zin, zodat 

het bijvoorbeeld mogelijk blijft om rekenkamercommissies te ondersteunen vanuit de gemeentelijke 

griffies.  

 

De problemen van lokale rekenkamers zijn dus breder dan alleen de punten. Die in het Actieplan 

worden genoemd. Wij zijn bereid om met uw ministerie te bespreken hoe wij gezamenlijk deze 

problemen kunnen oplossen en welke initiatieven wij kunnen ontplooien om de ondersteuning aan 

gemeenteraden verder in te vullen. 
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Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
 
 
J. Kriens 
Voorzitter directieraad 

 

 


