
Samenvatting - Rapport ‘Inspiratiekaders: effectieve invulling 
lokale rekenkamer, 2020’

Het rapport is ontwikkeld door CVCEI in samenwerking met Berenschot, 
begeleid door een klankbordgroep bestaande uit het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging van 
Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden (NVvR) en de Vereniging van Griffiers (VvG). 

Hieronder staan de acht stappen uit het ‘Stappenplan: naar een nieuwe 
rekenkamer’ uit het rapport in het kort beschreven. 

Samengaan van lokale rekenkamers na gemeentelijke herindeling 

Een bijzondere categorie vormen gemeenten die bestuurlijk fuseren. Na 
de herindeling is er sprake van één gemeente, met één gemeenteraad 
en dus ook één lokale rekenkamer. Dit vraagt om de andere vorm 
samenwerking, namelijk: samengaan. 

Gefuseerde gemeenten gebruiken het momentum van de herindeling 
om de rekenkamer opnieuw vorm en invulling te geven, passend bij de 
ambities en wensen van de nieuwe raad. 

In het rapport staat in acht stappen beschreven om tot een nieuwe 
rekenkamer te komen. 

1. Instellen gemengde voorbereidingsgroep 

De groep bestaat uit afgevaardigden uit de raden van de fuserende 
gemeenten en hun griffiers. De groep bespreekt wat er geleerd kan 
worden uit ervaringen met de lokale rekenkamers en met welke 
geleerde lessen er rekening gehouden moet worden. 

2. Lokale rekenkamer onderdeel van raadsintroductieprogramma 

Maak raadsleden bekend met de rekenkamer tijdens het 
raadsintroductieprogramma. Neem hierin in ieder geval mee: de basis 
van de lokale rekenkamer in de Gemeentewet, de meerwaarde van de 
rekenkamer voor raadsleden bij het uitoefenen van hun controlerende 
functie, en het rekenkamerbudget.  

3. Instellen werkgroep ‘oprichting lokale rekenkamer’ 

De werkgroep heeft de taak om de nieuwe rekenkamer in te richten. De 
groep werkt samen met de griffier en zorgt tijdens het proces voor 
terugkoppeling aan de rest van de raad.  

4. Informele raadsbijeenkomst over ambitie en wensen 



De werkgroep organiseert een bijeenkomst met de raad waarin de 
ambities met betrekking tot producten, budget, organisatievorm, 
rekenkamerleden en betrokkenheid van de raad worden besproken. 
Het rapport biedt inspiratiekaders die hierbij behulpzaam zijn. 

5. Uitwerken voorstel lokale rekenkamer 

De werkgroep werkt een voorstel uit na aanvang van de informele 
raadsbijeenkomsten en legt deze voor in de raad ter toetsing.  

6. Opstellen en vaststellen verordening 

De griffier stelt op basis van het uitgewerkte voorstel de verordening op 
de rekenkamer op. In de verordening regelt de raad onder meer de 
samenstelling, werving en selectie, budget en onderwerpkeuze (zie 
pagina 69 van het rapport voor de volledige lijst). 

7. Werving en selectie 

De begeleidingscommissie zal hierna met profielschetsen werken waar 
rekenkamerleden aan moeten voldoen. Dan wordt er een 
selectiecommissie samengesteld. De selectiecommissie doet een 
voordracht van kandidaten waarna de raad de rekenkamerleden 
benoemd.  

8. Start rekenkamer/instellen begeleidingsgroep 

Nu kan de nieuwe rekenkamer aan de slag. Hierbij is het handig om een 
begeleidingsgroep bestaande uit enkele raadsleden in te stellen. De 
groep vormt de verbinding tussen raad en rekenkamer. Bijeenkomsten 
met de rekenkamer over de voortgang van onderzoeken en wensen van 
de raad zorgen voor een goede aansluiting van de rekenkamer op de 
raad.   


