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 zijn de succesfactoren en aandachtspunten van het
‘Inspiratiekader: structurele samenwerking’ tussen rekenkamers uit het
rapport in het kort beschreven.
Structurele samenwerking
Gemeenteraden kunnen besluiten om de krachten van hun lokale
rekenkamers te bundelen en een structurele samenwerking aan te gaan.
Efficiency speelt hierin een grote rol. Een samenwerking moet voor
meer kwaliteit en minder kosten zorgen.
Succesfactoren en aandachtspunten
-Vertrouwen: Bij een samenwerkingsrelatie is het belangrijk om
aandacht te besteden aan de vertrouwensband tussen gemeenten en
rekenkamers. Hierbij is het van belang om gebruik te maken van
contactmomenten tussen rekenkamer en gemeenteraad. Daarnaast
wordt er aangeraden om een vast evaluatiemoment in te richten waar
de samenwerking structureel wordt geëvalueerd.
-Gelijkwaardigheid: Gemeenten moeten ook de kans krijgen om invloed
uit te oefenen. Er moeten goede afspraken vastgelegd worden in een
‘samenwerkingshandvest’ en elke gemeente moet
onderzoeksonderwerpen kunnen aandragen. Zo blijft de
gelijkwaardigheid tussen gemeente gewaarborgd.
-Nabijheid: Verder moet de rekenkamer op de hoogte zijn van wat er in
elke deelnemende gemeente speelt. Hierbij is het van belang dat de
vertegenwoordigers van de gemeenteraad betrokken zijn bij de
rekenkamer. De rekenkamervoorzitter is ook op de hoogte van lokale
ontwikkelingen door bezoeken te brengen in de gemeenten en houdt de
politieke cyclus van de gemeenteraden in het oog.
-Urgentie: Om bezuiniging op de rekenkamer te voorkomen is het nodig
om de urgentie van een samenwerking tussen rekenkamers te
benadrukken. Het is hier van belang dat de gemeenteraad achter de
samenwerking staat door de oprichting van een begeleidingscommissie
die raadsleden meeneemt in overwegingen om samen te werken.

-Zorgvuldige processen: Maak van tevoren afspraken over belangrijke
zaken en zorg ervoor dat ze opgeschreven zijn. En laat de formele
regeling toetsen. Geen goede afspraken kan het einde van een
samenwerking betekenen.
-Individuele capaciteiten: De sleutelfiguren binnen de samenwerking
zoals een burgemeester, rekenkamervoorzitter, griffier en
begeleidingsgroep moeten ook de juiste capaciteiten hebben om de
samenwerkingsprocessen goed vorm te geven. Deze sleutelfiguren
kunnen ervoor zorgen dat er een goede relatie is, dat gemeenten zich
gehoord voelen, dat de rekenkamer weet wat er speelt en dat lokale
onderwerpen binnen gemeenten zichtbaar zijn.

