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Aanbieden rapport doorwerking aanbevelingen uitgevoerde onderzoeken

Geachte raad ,
De rekenkamercommissie biedt u met deze brief het rapport aan naar de doorwerking
van de aanbevelingen in de door ons in de afgelopen periode uitgevoerde onderzoeken.
Het is van belang om op gezette tijden terug te kijken op de uitgevoerde onderzoeken.
De doorwerking van de aanbevelingen zegt iets over de effectiviteit van de
rekenkamercommissie.
Uit het onderzoek blijkt dat er tevredenheid is over de onderwerpkeuze, de inhoudelijke
kwaliteit van de onderzoeken en de presentatie van de rapporten. Kritische punten zijn er
over de praktische bruikbaarheid van de aanbevelingen, de doorwerking in de praktijk en
de bijdrage van onderzoek aan de rol van de raad. In die kritische punten zit ruimte voor
verdere doorontwikkeling. Die doorontwikkeling vraagt wel een gezamenlijke inspanning
van alle betrokkenen: de rekenkamercommissie, de raad, het college en de ambtelijke
organisatie.
In het onderzoek zijn door raads- en collegeleden en ambtelijke organisatie waardevolle
suggesties gedaan om de doorwerking te verbeteren. Die verbetering zien zij bovendien
als een gezamenlijke opgave van rekenkamercommissie, raad, college en ambtelijke
organisatie. Dit geeft vertrouwen en energie om gezamenlijk te werken aan de verdere
ontwikkeling van de rekenkamerfunctie.
Binnenkort verloopt de termijn van de voorzitter en één lid van de rekenkamercommissie.
Een goed moment dus voor de rekenkamercommissie in een nieuwe samenstelling om
deze handschoen samen met u op te pakken.
Het is straks aan de rekenkamercommissie in de nieuwe samenstelling om met de
aanbevelingen uit dit rapport aan de slag te gaan en te kijken welke aanbevelingen ze
gaat oppakken. De rekenkamercommissie zal op basis van de te maken keuzes met een
voorstel richting raad komen, met oog voor de rol van raad, college en ambtelijke
organisatie en met inachtneming van de onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie.
Gezien het breed gedragen beeld dat de doorontwikkeling een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is, heeft de rekenkamercommissie er alle vertrouwen in dat dit

kansen biedt om de rekenkamerfunctie verder te ontwikkelen tot een waardevol
instrument van de raad.
Wij wensen u daarmee veel succes.
De rekenkamercommissie
Mevr. A. van de Westelaken
Dhr. H. ten Caten
Dhr. K. Tercic
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