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Rapport evaluatie rekenkamercommissie 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
In onze brief van 4 december 2013 hebben wij u bericht over de start van het onafhankelijk 
evaluatieonderzoek naar de rekenkamercommissie door adviesbureau Seintra Van de Laar. Het 
evaluatieonderzoek kende twee doelstellingen. De eerste doelstelling was het bieden van inzicht in het 
functioneren van de rekenkamercommissie in de afgelopen periode. De tweede doelstelling was het 
aanreiken van handvatten in de opmaat naar besluitvorming over een mogelijke regionalisering van de 
rekenkamerfunctie. Het is immers van waarde om inzicht te hebben in hoe iets functioneert, alvorens het 
op welke wijze dan ook door te ontwikkelen. 

Hierbij bieden wij u het evaluatierapport aan. De uitkomsten van het evaluatieonderzoek worden door de 
onderzoekers gepresenteerd in de vergadering van uw commissie Bestuur en Middelen op 17 februari a.s. 
Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om een aantal onderwerpen uit het rapport nader aan te 
stippen. 

Algemene uitkomsten 
De rekenkamercommissie herkent zich in de algemene uitkomsten van het rapport. De afgelopen jaren is 
hard gewerkt aan het tol stand brengen van meer eenheid, zowel als team, als in de visie, methoden en 
producten van de rekenkamercommissie. Wij lezen in de rapportage dat deze lijn zichtbaar wordt, maar 
nog verder kan worden versterkt. Dit sluit aan bij onze eigen opvattingen. Met de onderzoekers zijn wij van 
mening dat de doorlooptijden van onderzoeken korter kunnen en korter moeten. Daarbij dient wel in 
ogenschouw te worden genomen dat rekenkameronderzoeken als zodanig per definitie te maken hebben 
met termijnen van ambtelijk en bestuurlijk wederhoor (naast de doorlooptijd van het betreffende onderzoek 
zelf). 

Politlek-bestuurtijke praktijk en actualiteit 
Wij herkennen ons minder in de notie dat onze onderzoeken onvoldoende zouden aansluiten bij de 
politiek-bestuurlijke praktijk. Wanneer ons vanuit uw raad relevante onderwerpen worden aangedragen, 
proberen wij die op te pakken. Dit heeft de afgelopen tijd onder meer geresulteerd in onderzoeken naar 
Zeestad, externe inhuur/toekomstgericht formatiebeleid en burgerparticipatie. Ook organiseren wij jaarlijks 
momenten met een afvaardiging van uw raad om geschikte onderzoeksonderwerpen te inventariseren. 

Vanuit de actualiteit zijn wij altijd benaderbaar en denken graag met u mee. Zo hebben wij bijvoorbeeld 
onze diensten aangeboden aan uw onderzoekscommissie Willemsoord. De onderzoekers raken in deze 
volgens ons terecht het punt dat het samenspel tussen uw raad en uw rekenkamercommissie buiten 
reguliere rekenkameronderzoeken om verder kan worden verbeterd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door 
meer informele contacten tussen raad en (externe) leden. Daar staan wij van harte voor open. 
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Doorontwikkeling rekenkamercommissie 
De onderzoekers zien ten aanzien van het laatstgenoemde onderwerp dat doorontwikkeling naar een 
rekenkamercommissie zonder raadsleden de onafhankelijke positie van de rekenkamercommissie kan 
versterken. Wij kunnen ons vinden in een dergelijke doorontwikkeling. Wel willen wij u nadrukkelijk wijzen 
op het belang van een adequate verbinding tussen raad en rekenkamercommissie. Er bestaan 
verschillende mogelijkheden om deze te organiseren, die nader zouden moeten worden onderzocht. 

Rekenkamercommissie in perspectief 
De doorontwikkeling naar een rekenkamermodel als hiervoor bedoeld kan ook plaatsvinden op regionale 
schaal (bijvoorbeeld Rekenkamer Noordkop). Een dergelijke rekenkamer zal per definitie verder van de 
gemeenteraad van Den Helder afkomen te staan, terwijl vanuit de evaluatie de nabijheid en het 
samenspel nu juist onderwerp van aandacht vormen. Bezien vanuit de essentie van het rekenkamerwerk 
- het onderzoeken en rapporteren over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd 
beleid en beheer - is de adequate schaal voor de rekenkamerfunctie die schaal waarop de meeste dan wel 
de meest essentiële taken die de gemeente uitvoert, zijn belegd. Deze schaal is niet statisch, maar 
onderhevig aan een opwaartse verandering (zoals de drie decentralisaties vanaf 2015, die Den Helder 
naar verwachting intergemeentelijk zal gaan uitvoeren). De vraag is dan vanaf welk moment de (en welke) 
opwaartse schaal van voldoende omvang is, vanuit het perspectief van gevoerd beleid en beheer, om ook 
op dat niveau de rekenkamerfunctie te beleggen, wetende dat ook lokale rekenkamers intergemeentelijk 
samenwerken. 

Het voorgaande overziend kunnen wij ons voorstellen dat de rekenkamerfunctie in Den Helder staat voor 
een verdere doorontwikkeling. Het is aan u om daarvoor de kaders neer te zetten. Wij zijn te allen tijde 
bereid om u daarbij onze kennis en ervaring ten dienste te stellen. 

Wanneer u nadere vragen heeft over het voorgaande, verzoeken wij u contact op te nemen met onze 
secretaris, de heer M. Versteeg. Daarnaast is de rekenkamercommissie voor u op het stadhuis 
beschikbaar op dinsdag 11 februari a .s. vanaf 17:00 uur (kamer 0.08). 

Hoogachtend, 
de voorzitter van de rekenkamercommissie Den Helder, 


