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DE SAMENSTELLING VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE 

 

Op de “Dag van de Lokale Rekenkamer” is er binnen de RKC de vraag aan de orde gekomen of de 

samenstelling van de RKC wellicht gewijzigd zou moeten worden. En in die zin een wijziging dat 

mogelijk de RKC uitsluitend uit externe leden zou moeten bestaan, in plaats van nu 3 externe leden 

en 2 raadsleden. 

In onze  speurtocht naar bruikbaar materiaal om deze vraag te beantwoorden stuitten wij  op een 

onderzoek dat door Berenschot in opdracht van het ministerie van BZK  in 2011 is uitgebracht met de 

titel : “Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers “. 

 

In dit rapport lezen wij de volgende zaken : 

 Ongeveer de helft van alle RKC’s is een mix van externe leden en raadsleden, de andere helft 

bestaat uit uitsluitend externe leden. Slechts 4% van alle RKC’s bestaat uit uitsluitend 

raadsleden. 

 Positieve elementen zijn de deskundigheid van de leden van de RKC en de kwaliteit van 

de producten 

 Negatieve elementen zijn onderwerpkeuze, lange doorlooptijd en kwaliteit van de  

aanbevelingen. 

 Rapporten worden onvoldoende benut om tot een betere kaderstelling te komen. 

 Het oordeel over de gekozen organisatievorm is bij beide typen nagenoeg gelijk 

 Het doorslaggevende argument om uitsluitend met externen te werken is de 

onafhankelijkheid. Van de andere kant wordt de bij de gemengde vorm  de grotere binding 

met de raad als voordeel genoemd, naast de mogelijkheid om via raadsleden 

onderzoeksonderwerpen aan te dragen, een grotere binding met lokale aangelegenheden en 

grotere betrokkenheid van de raad. 

 Bij Rekenkamercommissies met eigen raadsleden wordt ± 40% van de onderzoeken zelf 

gedaan en  ±  60% door externe bureaus. 



 De onderzoeksrapporten worden door 80% van de raadsleden als goed beoordeeld.  

Onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, objectiviteit en goede onderbouwing zijn de  

meest genoemde redenen. 

 De 3 belangrijkste factoren voor het succes van een Rekenkamercommissie zijn : 

* kwaliteit van de onderzoeksrapporten 

* onderwerpkeuze 

* kwaliteit van de rekenkamer(commissie) 

 

 De organisatievorm van de Rekenkamer is niet van invloed op de effectiviteit van de 

Rekenkamercommissie. 

 

Ten slotte nog één facet dat niet in het rapport wordt behandeld, maar naar onze mening wel 

van belang is :  

In de gemengde vorm krijgen uitsluitend de externe leden een vergoeding. Als er voor een  

rekenkamer gekozen zou worden met uitsluitend externe leden, zou dit impliceren dat de 

vacatievergoedingen met ± € 6.000,- verhoogd zou worden. En dat zou weer betekenen dat er 

nauwelijks gelden beschikbaar zijn voor het uitbesteden van onderzoek. 

Resumerend : 

1. in de praktijk is er geen waarneembaar verschil in kwaliteit tussen rekenkamercommissies met 

de gemengde vorm of een commissie met uitsluitend externe leden. 

2. een RKC met raadsleden heeft meer budget om onderzoek uit te besteden. 

3. een RKC met raadsleden heeft een positieve invloed op het functioneren van de RKC en een                  

grotere betrokkenheid en binding met de raad ; aangedragen onderwerpen kunnen met name 

door raadsleden goed op toegevoegde waarde  worden getoetst. 

 

Steenbergen, juli 2014 

De Rekenkamercommissie 

 

 

 

 

 

 

 


