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Praktische problemen en 
dilemma’s in het uitvoeren 
van Rekenkameronderzoek 

op lokaal niveau

Veel is al geschreven over de wettelijke basis van rekenkamers1 en over de aanvulling van
deze voorziening op het democratische bestel.2 Veel minder is geschreven over de

praktische problemen die rekenkamers ‘dagelijks’ tegenkomen en moeten oplossen. 
Dit artikel geeft de ervaringen weer van twee voorzitters van rekenkamercommissies en

is bedoeld als handreiking voor andere rekenkamers. Uiteraard pretenderen wij niet
oplossingen te hebben gevonden die universeel toepasbaar zijn; daarvoor verschillen de
lokale situaties te veel. Wel hopen wij dat onze ervaringen kunnen dienen als input voor
discussies in andere rekenkamers. Daarnaast hopen wij dat nu rekenkamers enkele jaren
bestaan en veelal geëvalueerd worden onze ervaringen houvast kunnen bieden bij zulke

evaluaties, met name als het gaat om het interne functioneren van rekenkamers. 
Het artikel geeft enkele keuzes in de vorm van vraagpunten en de persoonlijke mening

van de auteurs hoe met deze keuzes kan worden omgegaan.

Drs. P.L. Polhuis  voorzitter rekenkamercommissie Heerenveen- Skarsterlân-Lemsterland
Drs. H.J.W. Verdellen  voorzitter rekenkamercommissie Echt-Susteren, lid rekenkamer Weert
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De voordelen van het zelf
doen van onderzoek zijn
dat het veelal goedkoper is
en de ledenonderzoekers

zelf een goed inzicht krijgen in het
functioneren van de desbetreffende
gemeente. Nadelen zijn dat leden van
rekenkamers niet per definitie profes-
sionele onderzoekers zijn, dat de
doorlooptijd erg lang kan zijn omdat
het onderzoekswerk naast de eigen
werkzaamheden wordt gedaan en dat
daar waar raadsleden deel uit maken
van rekenkamers politieke motieven
bij selectie van onderzoeksthema’s,
wijze van onderzoek en rapportage,
een rol kunnen spelen. Groot nadeel
is ook dat in de bewaking van het on-
derzoek de verhoudingen in de com-
missie behoorlijk onder druk kunnen
komen te staan. Niet alleen als gevolg
van kwalitatieve gebreken, maar ook
in de beheersaspecten (met name de
tijdsplanning). Daarnaast moet te al-
len tijde worden voorkomen dat le-
denonderzoekers niet bloot gesteld
worden aan de kritiek dat zij zelf een
financieel belang hebben bij het uit-
voeren van een onderzoek. Uiteraard
kent uitbesteden van onderzoek het
nadeel, dat de onderzoekers door-
gaans een grotere afstand hebben tot
het onderzoeksobject en de gemeente.
Ook kan de toonzetting van externe
onderzoekers soms minder effectief
zijn, gelet op het feit dat zij de plaatse-
lijke cultuur niet goed kennen.

Onze aanbeveling is rekenkameron-
derzoek in beginsel uit te besteden aan
daarvoor gekwalificeerde onderzoe-
kers. Dat hoeven overigens geen ‘dure’
onderzoeksbureaus te zijn. Belangrij-
ker is dat men een gekwalificeerd per-
soon weet aan te trekken. Men moet
weten hoe de onderzoekscyclus in el-
kaar zit: probleemstelling – normen-
kader – feiten onderzoek – deductie
van conclusies – aanbevelingen – rap-
portage. Het doen van onderzoek is in
onze optiek een vak, zo ook rekenka-
meronderzoek. De nadelen die ver-
bonden zijn aan het uitbesteden van
onderzoek kunnen worden opgevan-
gen door met de externe onderzoekers
vooraf duidelijke prijsafspraken te
maken en door het organiseren van
een frequente terugkoppeling tussen
onderzoekers en rekenkamer gedu-
rende het gehele onderzoek.
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Onderwerpen of 
probleemstellingen?

Bij het inventariseren van nieuwe on-
derzoeksthema’s blijft men gauw ste-
ken in het noemen van onderwerpen
in plaats van probleemstellingen aan te
dragen. Er zijn onderwerpen genoeg
in de openbare bestuurspraktijk, maar
het gaat om geproblematiseerde thema’s
die zich lenen voor onderzoek. Dat
hoeven nog geen onderzoeksprobleem-
stellingen te zijn, maar een indicatie
van wat men als problematisch ervaart
en wat men daarom onderzocht wil
hebben is een minimumeis. Overigens
blijkt het in de praktijk niet altijd even
gemakkelijk om de raad onderwerpen
te laten genereren voor rekenkamer-
onderzoek. Zeker als zo’n verzoek aan
de raad zich beperkt tot een briefje.
Kiest de rekenkamer er voor om daad-
werkelijk een instrument te zijn van de
raad om haar kaderstellende en con-
trolerende functie beter uit te kunnen
oefenen, dan dienen meer persoonlijke
wegen bewandeld te worden. Gedacht
kan worden aan een gesprek tussen re-
kenkamer en het presidium of tussen
rekenkamer en fractievoorzitters.

Verschil tussen 
vooronderzoek en 
het eigenlijke onderzoek?

Het onderscheid tussen wat vooronder-
zoek is en wat behoort tot het eigenlij-
ke onderzoek is in de praktijk moeilijk
aan te geven. In de praktijk zie je nog al
eens de neiging om de fase van het
vooronderzoek steeds te verlengen
omdat ingewonnen informatie vrijwel
altijd nieuwe informatiebehoeften op-
roept. Wij pleiten er voor om de fase
van het vooronderzoek kort te houden
en de overgang van vooronderzoek
naar eigenlijk onderzoek duidelijk te
markeren. Het vooronderzoek zou
zich moeten beperken tot het formule-
ren van de probleemstelling en de op-
zet van onderzoek. Het is raadzaam
om reeds in deze fase de uiteindelijke
onderzoeker te betrekken, omdat de
formulering van de probleemstelling
en de keuze van de daarbij behorende
onderzoeksmethodiek al de nodige
onderzoekservaring vereisen. Dit kan
heel praktisch door een eerste door de

rekenkamer zelf opgesteld concept de
basis te laten zijn voor de selectie van
de adviseur, waarna de gekozen adviseur
gevraagd kan worden om probleem-
stelling en methode, zoals geïndiceerd
door de rekenkamer, nader vorm te ge-
ven vanuit een professionele onder-
zoeksoptiek. Uiteraard is het de reken-
kamer zelf die uiteindelijk het fiat
geeft aan de definitieve probleemstel-
ling en de onderzoeksmethode. 

Rol van raadsleden
in de commissies?

Hebben raadsleden dezelfde rol als ex-
terne leden? In de praktijk zien wij
veelal dat werkzaamheden als regie
(voorzitterschap), secretariaat en on-
derzoek bij de externe leden wordt ge-
legd en dat raadsleden een rol spelen
bij de selectie van onderzoeksthema’s
en bij de terugkoppeling van de
rekenkameractiviteiten naar de eigen
gemeente. Voorts hebben raadsleden
vaak een algemeen toetsende rol bij de
uitvoering van onderzoeken. Die toet-
sing kan betrekking hebben op de spe-
cifieke ‘couleur locale’ van een ge-
meente maar ook op de marginale
toetsing op kwaliteit van het lopende
onderzoek. 

Moeilijker wordt het bij de zogenaam-
de meerledig samengestelde commis-
sies. Wij bedoelen hiermee rekenkamers
die in formele zin bestaan uit aparte
commissies per gemeenten, maar door
de personele unie van de externe leden
in feite functioneren als één commissie
met raadsleden van verschillende ge-
meenten. De vraag die zich dan op-
dringt is of raadsleden een rol hebben
bij onderzoeken die niet in hun ge-
meente spelen? Ons op ervaring geba-
seerd advies in dezen is om de raadsle-
den op te roepen vooral kritisch mee te
lezen inzake rapporten ten behoeve
van andere gemeenten. Niet alleen
wordt daardoor de eenheid van de
commissie bevorderd, maar wordt ook
optimaal gebruik gemaakt van de er-
varingsdeskundigheid van raadsleden.
Voorts hebben wij in de hier bedoelde
meerledig samengestelde commissies
goede ervaringen opgedaan met zoge-
naamd benchmark-onderzoek. Dat
zijn onderzoeken waarin hetzelfde
thema in alle aangesloten gemeenten

centraal staat, met als doel om de ge-
meenten met elkaar te vergelijken en te
laten leren van elkaars best-practices.
Als dit soort onderzoeken met een ze-
kere regelmaat, bijvoorbeeld één keer
per jaar worden gehouden, dan is de
betrokkenheid van alle raadsleden in
meervoudig samengestelde commis-
sies verzekerd.

Rol van (raads)leden 
in onderzoeken? 

Is eenmaal gekozen voor het uitbeste-
den van onderzoek, dan blijft nog de
vraag bestaan of leden van de reken-
kamer een rol spelen in het onderzoek
zelf. Regelmatig komen wij de opvat-
ting tegen dat leden (zowel externe als
raadsleden) toch de bevoegdheid moe-
ten hebben om deel te nemen aan 
het proces van dataverzameling, bij-
voorbeeld door aan te schuiven bij in-
terviews. Wij zijn daar op grond van
verschillende overwegingen geen voor-
stander van. In de eerste plaats vrezen
wij dat zo’n rolopvatting gemakke-
lijk aanleiding kan zijn tot ruis in de
zakelijke relatie tussen opdrachtgever
(de rekenkamer) en de opdrachtnemer
(de externe onderzoeker). Voorts moet
opgepast worden dat de rol van beoor-
delaar van de kwaliteit van het onder-
zoek en de rol van de professionele 
uitvoering van het onderzoek niet ver-
mengd worden. Ook dient men zich
in dit verband te realiseren dat het
houden van een interview een profes-
sionele onderzoekstechniek is. En in
het geval van raadsleden speelt ook
nog eens dat de aanwezigheid van een
raadslid bij een interview van een
ambtelijke medewerker veelal een gro-
te impact heeft en gemakkelijk leidt
tot verlies van onbevangenheid van de
geïnterviewde.

Naast datgene wat wij al opgemerkt
hebben over de rol van de leden van de
rekenkamer inzake de formulering van
probleemstelling en keuze van onder-
zoeksmethode, zijn wij er voorstan-
ders van dat leden van rekenkamers,
en zeker ook raadsleden, een actieve
rol hebben bij de beoordeling van de
volledigheid van de verzamelde feiten,
bij het bepalen van het normenkader,
bij de confrontatie van de verzamelde
data met het afgesproken normenka-
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der en, last but not least, bij het formu-
leren van conclusies en aanbevelingen.
Maar bij het uitvoeren van het onder-
zoek zelf pleiten wij dus voor terug-
houdendheid en afstand. 

Welk profiel heeft 
de secretaris?

De rol van de secretaris is belangrijk,
en vaak een onmisbare voorwaarde
voor het succesvol functioneren van
een rekenkamer. In de praktijk zien
wij drie vormen: 
• de secretaris als pure ambtelijke/lo-

gistieke ondersteuner;
• de secretaris als verbindingspersoon

tussen commissie en externe onder-
zoekers;

• de secretaris als onderzoeker.

Op grond van onze persoonlijke erva-
ring gaat onze voorkeur uit naar een
combinatie van de twee eerste vor-

men, met een nadruk op de secretaris
als verbindingspersoon. De secretaris
moet in staat zijn om interviews te
plannen en dossiers en ander onder-
zoeksmateriaal ten behoeve van de on-
derzoekers te verzamelen. In z’n alge-
meenheid mag van de secretaris
verwacht worden dat hij/zij zorg
draagt voor al die afspraken die ge-
maakt moeten worden om een onder-
zoek goed en voorspoedig te laten ver-
lopen. Uiteraard beschikt de secretaris
over goede schriftelijke vaardigheden
en goede contactuele en communica-
tieve eigenschappen. Bij de selectie
van secretaris en voorzitter is het van
groot belang extra attentie te geven
aan de vraag of de noodzakelijk ‘che-
mie’ in hun toekomstige samenwer-
kingsrelatie aanwezig is. Zeker voor
wat betreft het verkeer tussen rekenka-
mer en gemeentebestuur indiceert de
eenheid van voorzitter en secretaris de
zeggingskracht van de rekenkamer.

Focus op functies of 
op personen?

Onderzoeken van rekenkamers gaan
altijd over mensen. En vaak over men-
sen die met hart en ziel gewerkt hebben
aan het onderwerp dat in het onder-
zoek centraal staat. Ook leert de erva-
ring dat bevindingen van rekenkamer-
onderzoeken indringende gevolgen
kunnen hebben voor centrale acto-
ren.3 Dit betekent dat zorgvuldigheid
betracht moet worden, zeker in de fase
van de rapportage van het onderzoek. 

Wij staan terughoudendheid voor als
het gaat om het noemen van namen
van ambtenaren en bestuurders. Het
gaat boven alles om de functies, de
context (of het gebrek eraan, bijvoor-
beeld bij een tekort schietend manage-
ment) en de omstandigheden waarin
die functies zijn uitgeoefend. Een te
personalistische benadering heeft het
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gevaar dat het publieke (de media) en
politieke debat alleen beheerst worden
door de vraag wie de schuldige is en
welke consequenties daaraan verbon-
den moeten worden. Uiteraard kan
dat een uitkomst van rekenkameron-
derzoek zijn, maar in onze opvatting is
het belangrijker dat rekenkameron-
derzoek gefocust blijft op datgene
waar het naar ons idee werkelijk om
moet gaan: het blootleggen van pro-
cessen die minder adequaat zijn ge-
voerd. Met andere woorden, het resul-
taat van rekenkameronderzoek in de
vorm van aanbevelingen dient blijkt te
geven dat geleerd is van voorgaande er-
varingen. Op deze wijze wordt voor-
komen dat de rekenkamer verwordt
tot een afrekenkamer. 

Waar ligt de grens met de 
gemeentelijke accountant?

In de bestuurspraktijk wordt tegen-
woordig veel onderzocht. Dat vereist
dus goede en vooral tijdige afstem-
ming tussen rekenkamer en andere
onderzoeksvoornemens. Speciale aan-
dacht verdient de afstemming met de
gemeentelijke accountant omdat hier
het gevaar van doublures wel erg groot
is; immers zowel rekenkamers als ac-
countants bewegen zich op het terrein
van rechtmatigheid, doelmatigheid en
doeltreffendheid. Het is verstandig
om met de gemeentelijke accountant
afspraken te maken over elkaars werk-
terrein en de overlappingen daarin
zichtbaar en bespreekbaar te maken.
Onderstaand schema hebben wij ge-
bruikt om werkbare afspraken met de
accountants te maken.

Het exclusieve werkterrein van de ac-
countant is uiteraard zijn onderzoek
naar de getrouwheid van de jaarreke-
ning. Het onderzoek van de accoun-
tant naar rechtmatigheid betreft veelal
alleen de rechtmatigheidaspecten met
een financiële dimensie; dat is dan ook
de reden dat de kolom rechtmatigheid
in ons schema maar gedeeltelijk wordt
bestreken door de accountant. In de
managementletter van de accountant,
en met name in zijn aanbevelingen,
treffen we doelmatigheidsuitspraken
aan. In verhouding tot het financiële
rechtmatigheidonderzoek en het onder-

zoek naar de getrouwheid van de reke-
ning, betreft dat maar een bescheiden
deel van de accountantsbemoeienis. 

Begint het accountantsonderzoek
links in het schema, idealiter begint
het rekenkameronderzoek aan de
rechterkant. Van de rekenkamer mag
verwacht worden dat men beleidsuit-
sneden maakt waarbij gekeken is naar
doeltreffendheid, doelmatigheid en
rechtmatigheid. 

Het schema maakt duidelijk wat de
core-business van accountants en van
rekenkamers zijn én op welke gebie-
den zij elkaar kunnen overlappen. Wij
bepleiten overigens een open relatie
met de gemeentelijke accountant. Het
is beter om van elkaars ervaringen en
deskundigheden te profiteren, dan el-
kaar op competenties te bestrijden.
Wij hebben goede ervaringen met het
bespreken van bovenstaand schema
met de gemeentelijke accountant en
met het regelmatig afstemmen van el-
kaars onderzoeken.4 Tenslotte zien wij
goede mogelijkheden om in rekenka-
meronderzoeken samen te werken de
gemeentelijke accountant.

Slot 

De bovenstaande vraagpunten zijn er
slechts enkele temidden van vele pro-
blemen en dilemma’s die rekenkamers
in de praktijk te overwinnen hebben.
Wij realiseren ons dat concrete oploss-
ingen altijd afhankelijk zijn van de
context waarin een rekenkamer func-
tioneert. Graag dragen wij bij aan de
verdere ontwikkeling van deze relatief
nieuwe speler in het lokale openbare
bestuur. Het is ons voornemen om pe-
riodiek verslag te blijven doen over di-
lemma’s die wij als voorzitters van re-
kenkamercommissies in de praktijk
ervaren, met als oogmerk deze te delen
met collega rekenkamers. Wij zijn
daarbij ook benieuwd naar de herken-
ning van geschetste dilemma’s en voor-
gestane oplossingsrichtingen. 

Reacties op dit artikel zijn dan ook van
harte welkom via: 
plpolhuis@dextera-advies.nl,
hans.verdellen@conquaestor.nl of 
via de redactie; bgredactie@bng.nl.
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Noot
1 In het vervolg van dit artikel gebruiken

wij gemakshalve de term rekenkamer,
ook waar wij een rekenkamercommissie
bedoelen.

2 Zie de nieuwe Gemeentewet, die via de
artikelen 81 IVa en IVb de instelling
van een rekenkamer reguleert respectie-
velijk de rekenkamerfunctie van nadere
regels voorziet.

3 Hier kan worden verwezen naar de re-
kenkamer van Harlingen en die van
Rotterdam (de zogenaamde ‘bonnetjes-
affaire’ in relatie tot voormalig burge-
meester Peper). Ook kunnen escalaties
in relaties optreden, zie bijvoorbeeld de
rekenkamer Bergeijk.

4 Deze afstemming kan heel goed via de
auditcommissie georganiseerd worden.
Overigens ook de afbakening met het
werkveld van deze commissie vraagt pe-
riodiek aandacht. Het uitwisselen van
onderzoeksprogramma’s kan daarbij
ondersteunend zijn. 




