
 

Werkwijze rekenkamercommissie Noordoostpolder 
Vastgesteld in de vergadering van 1 april 2015 

 

Basisdocumenten 

 Verordening rekenkamercommissie Noordoostpolder 2015 (zittingsduur leden, etc.) 

 Onderzoeksprotocol 2015 (o.a. doelstellingen, missie, onderwerpselectie) 

 Reglement van orde 2015 (taken en rolverdeling binnen de commissie) 

 

Taken en doelstellingen commissie 

De rekenkamercommissie van de gemeente Noordoostpolder (hierna 

rekenkamercommissie genoemd) bestaat uit drie raadsleden en drie externe leden en 

wordt ondersteund door een ambtelijk en een inhoudelijk secretaris van de 

rekenkamercommissie. 

 

De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur 

gevoerde bestuur op drie onderdelen: 

a. rechtmatigheid : voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving? 

b. doelmatigheid : is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen? 

c. doeltreffendheid : zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald? 

 

Hiertoe voert de rekenkamercommissie onderzoek uit. Het doel van deze onderzoeken is 

om 

inzicht te bieden in de prestaties van de gemeente als geheel en waar nodig het 

formuleren van 

aanbevelingen voor de toekomst. 

Missie 

De rekenkamercommissie wil door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage 

leveren 

aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Noordoostpolder, in het bijzonder 

doordat 

rekenkameronderzoek de controlerende rol van de gemeenteraad versterkt. 

Rol van de leden 

Voorzitter: leidt de vergaderingen, zorgt voor naleving van het onderzoeksprotocol en 

treedt op als woordvoerder van de commissie. 

 

Alle leden nemen actief deel aan de vergaderingen van de rekenkamercommissie. Er zijn 

wel accentverschillen tussen de profielen van interne en externe leden.  

 Interne leden geven op een professionele manier de betrokkenheid vorm tussen de 

rekenkamercommissie aan raad.  

 Externe leden leggen de focus op onderzoeksmatige en inhoudelijke aspecten.  

Op die manier is expertise gewaarborgd als het gaat om het thema van het onderzoek, 

de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en de wijze waarop de resultaten aan 

de raad worden gepresenteerd.  

 

Daarnaast maken de griffier en de ambtelijk en inhoudelijk secretaris deel uit van de 

rekenkamercommissie. 

 Griffier: adviseur van de rekenkamercommissie 

 Ambtelijk secretaris: draagt zorg voor de voortgang van de activiteiten van de 

rekenkamercommissie (agenda, verslaglegging, verzending documenten, etc.),  

 Inhoudelijk secretaris (een extern lid van de rekenkamercommissie: draagt zorg voor 

de communicatie met interne en externe betrokkenen, de voorbereiding op 

onderzoek(sactiviteiten) en de uitvoering van onderzoek.  

 Budgethouder: draagt zorg voor bewaking van de begroting en onderzoeksbudgetten. 

 

Onderzoeksprogramma 



 

De rekenkamercommissie bepaalt haar eigen onderzoeksprogramma. De 

rekenkamercommissie neemt daarbij wel de input van de raadsfracties mee door jaarlijks 

een ‘rondje langs de fracties te maken’. Dit houdt in dat de externe leden van de 

commissie iedere fractie een kort bezoek brengen (zo’n 10-15 minuten) en iedere fractie 

vragen om drie onderwerpen aan te dragen die naar de mening van de fractie interessant 

kunnen zijn voor rekenkameronderzoek in het komende jaar. Ter voorbereiding op deze 

avond ontvangen fracties via de ambtelijk secretaris al een uitnodiging en verzoek om 

over onderwerpen na te denken. 

 

Na afloop van het rondje langs de fracties worden de genoemde onderwerpen op de 

groslijst van de rekenkamercommissie geplaatst en wordt binnen de commissie aan de 

hand van de criteria bepaald welke onderwerpen in aanmerking komen voor onderzoek. 

De ambtelijk secretaris verifieert aan de hand van beknopte vooronderzoeken of de 

geselecteerde onderwerpen daadwerkelijk geschikt lijken voor onderzoek. 

 

Met het huidige budget van de rekenkamercommissie (€46.840,00 in 2015) kan één 

groot onderzoek per jaar worden uitgevoerd, of twee quick scans. 

 

Onderzoeken 

Standaardwerkwijze is dat de commissie een onderzoeksopzet schrijft, en een aantal 

bureaus vraagt hierop offerte uit te brengen. De rekenkamercommissie werkt niet met 

‘hofleveranciers’, maar kiest in de praktijk telkens andere bureaus. 

Drie of vier bureaus wordt gevraagd offerte uit te brengen, en een aantal bureaus wordt 

voor een toelichting op de aanpak uitgenodigd. In deze fase wordt al een informele 

aankondiging van het onderzoek aan de gemeentesecretaris via de ambtelijk secretaris 

gedaan. 

 

Binnen de gemeente wordt standaard afgerekend na acceptatie van het resultaat van de 

diensten en/of leveringen en bijbehorende documentatie. Verrekening vindt plaats binnen 

dertig dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur. 

 

In geval van onderzoek is het mogelijk om van de inkoopvoorwaarden af te wijken 

vanwege inzet van onderzoekscapaciteit over een langere periode. Dit dient in de 

opdracht te worden aangegeven. Afgesproken wordt om 15% van het totaalbedrag van 

de offerte te voldoen bij opdracht, 35% bij oplevering van het eerste conceptrapport. De 

resterende 50% wordt vervolgens afgerekend bij goedkeuring van het definitieve 

rapport.  

Bij de offerte uitvraag maakt de rekenkamercommissie gebruik van de standaard 

offerteaanvraag, de standaard opdrachtbrief van de gemeente Noordoostpolder en 

worden de inkoopvoorwaarden van de gemeente aan de opdracht toegevoegd.  

 

De rekenkamercommissie benoemt vanuit de interne leden en vanuit de externe leden 

twee trekkers per onderzoek. Deze leden vertegenwoordigen de commissie inhoudelijk in 

het onderzoek. De ambtelijk secretaris begeleidt het onderzoek procesmatig en vanuit 

een ondersteunende rol, denk hierbij aan het opvragen van documenten, het inplannen 

van een startbijeenkomst en het inplannen van interviews. Daarnaast houdt de 

inhoudelijke secretaris als linking pin in het onderzoek contact met de 

rekenkamercommissie, het onderzoeksbureau en de ambtelijke organisatie, en bewaakt 

de voortgang (en aanlevering van stukken).  

 

De rekenkamercommissie informeert de raad en het college over de start van het 

onderzoek en de onderzoeksopzet. Daarnaast is de standaard procedure dat het 

onderzoeksbureau met de rekenkamercommissie het definitieve normenkader afstemt, 

dat tijdens de startbijeenkomst met ambtenaren definitief wordt vastgesteld.  

 



 

Tijdens het onderzoek is het bureau in de lead met de documentenanalyse, de interviews 

en het uitwerken van de rapportage. Externe leden zijn bij de startbijeenkomst en 

(enkele) interviews aanwezig en hebben een ‘poortwachtersfunctie’ in het beoordelen van 

concept-rapportages. In voorkomende gevallen vervult de secretaris hierin tevens een 

rol. Wanneer de rapportages van goede kwaliteit zijn, vindt bespreking in de vergadering 

plaats. In geval het concept rapport naar mening van de poortwachters na bijsturing nog 

van onvoldoende niveau is kan een rapport ook geagendeerd worden. Wanneer de 

concept-rapportage met daarin de onderzoeksbevindingen naar de mening van de 

commissie in orde is, wordt die aan de ambtelijke organisatie toegestuurd voor een 

feitenverificatie. De organisatie heeft hier twee weken de tijd voor. 

 

Onderzoeksbureaus doen een voorzet voor conclusies en aanbevelingen. De 

rekenkamercommissie beoordeelt deze kritisch en geeft aanpassingen door. De 

rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen, wordt vervolgens aan het college 

aangeboden voor een bestuurlijke reactie. Daarvoor staat ook een reactieperiode van 

twee weken. In de praktijk geldt dat in goed overleg ruimere deadlines worden 

afgesproken voor de ambtelijke en bestuurlijke reactie. 

 

De voorzitter formuleert een voor- en nawoord bij de rapportage, en biedt het vervolgens 

aan de gemeenteraad aan via de griffier. De inhoudelijk secretaris schrijft het 

conceptraadsvoorstel en –besluit. De rekenkamercommissie publiceert bovendien een 

persbericht over de onderzoeksresultaten dat een dag voor publicatie ter kennisname 

aan het college wordt aangeboden. De inhoudelijk secretaris schrijft dit bericht in 

samenwerking met de voorzitter en de overige leden. 

 

Het is gebruikelijk dat de rapporten van de rekenkamercommissie allereerst in een 

rondetafelgesprek (RTG) besproken worden, en er daarna besluitvorming plaatsvindt 

tijdens de raadsvergadering. Tijdens het RTG geeft de voorzitter (ondersteund door ofwel 

het onderzoeksbureau ofwel de externe trekker) een presentatie over de 

onderzoeksresultaten, en is er voor het RTG gelegenheid voor het stellen van vragen en 

debat. In voorkomende gevallen organiseert de rekenkamercommissie een ‘technische 

toelichting’ op de onderzoeksbevindingen voorafgaand aan het RTG. Dit biedt raadsleden 

de kans om bij ingewikkelde rapportages technische vragen te stellen, zodat het RTG 

benut kan worden voor het debat. 

 

Vergoedingen 

De interne leden ontvangen een beperkte extra vergoeding voor hun deelname in de 

rekenkamercommissie. Externe leden krijgen een vergoeding voor: 

 Deelname aan vergaderingen (niet voor interviews o.i.d.) (voorzitter 219,51 euro, 

externe leden 164,91 euro); 

 Reiskostenvergoeding van €0,28 per kilometer voor aanwezigheid bij vergaderingen 

en interviews). 

 

Per onderzoek 

Voor externe leden van de commissie is onderzoeksbudget beschikbaar per onderzoek 

dat de rekenkamercommissie uitvoert. De rekenkamercommissie heeft de gewoonte om 

onderzoeken uit te besteden aan onderzoeksbureaus, die daarvoor een X bedrag in 

rekening brengen.  

Dit X bedrag vormt de basis waarop de vergoeding voor externe leden voor begeleiding 

van het onderzoek wordt berekend. Het bedrag X heeft een ondergrens van €10.000 en 

een bovengrens van €25.000. De bovengrens kan niet worden overschreden daar het 

budget van de rekenkamercommissie beperkt is tot €25.000  (jaarplan 2017). 

Voor ieder onderzoek wordt 15% genomen van het X bedrag dat het bureau in rekening 

brengt. Deze 15% vormt het onderzoeksbudget voor de externe leden. 60% van dit 

bedrag is bestemd voor de trekker van het onderzoek, de overige twee leden krijgen 

beide 20% van het bedrag ter beschikking om hun onderzoeksuren te declareren. Het 



 

onderzoeksuurtarief bedraagt 60 euro. Externe leden kunnen maximaal het voor hen 

bestemde percentage aan onderzoeksbudget declareren.  

 

Voorbeeld: 

Extern bureau brengt € 20.000 in rekening. Dit betekent dat het onderzoeksbudget voor 

externe leden (15% van 20.000) € 3.000 bedraagt. 

Daarvan is € 1800 (60%) bestemd voor de trekker. De twee overige leden kunnen beide 

voor maximaal € 600 onderzoeksuren declareren. 

De trekker kan dus 30 onderzoeksuren declareren, de overige twee leden beide 10. 

 

Voorbeeld ondergrens 

Offerte van een bureau tot een bedrag van € 10.000, wordt altijd voor de externe leden 

maximaal € 1.500 gereserveerd voor de begeleiding van het onderzoek (15% van 

€10.000).  Daarvan is € 900 (60% van € 1.500 ) bestemd voor de trekker en 40% 

tezamen voor de twee overige leden. De twee overige leden kunnen samen voor 

maximaal € 600 (40% van € 1.500 ) aan onderzoeksuren declareren. De trekker kan dus 

15 onderzoeksuren declareren, de overige twee leden ieder maximaal 5 uur.  

 

Jaarplan en jaarverslag 

In het eerste kwartaal legt de rekenkamercommissie middels het jaarverslag 

verantwoording af over de besteding van het budget van het voorgaande jaar en de 

ondernomen activiteiten. Bovendien wordt in het onderzoeksprogramma voor het 

komende jaar uiteengezet welke activiteiten de rekenkamercommissie zal ontplooien, en 

hoe het budget daarbij wordt ingezet. Het concept-jaarplan en –jaarverslag worden door 

de inhoudelijk secretaris geschreven 

 

Kennisdeling 

De rekenkamercommissie Noordoostpolder is lid van de NVRR en leden nemen 

regelmatig deel aan activiteiten van de NVRR (en regionale kringen). Daarnaast woont de 

voorzitter van de rekenkamercommissie de vergaderingen van de auditcommissie van de 

gemeente Noordoostpolder bij, en is er indien gewenst overleg tussen de 

rekenkamercommissie en het college van B&W. 

 


