
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in 

samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een projectgroep 

lokale rekenkamers ingesteld. De projectgroep moet gemeentebesturen 

ondersteuning aan gaan bieden bij de invulling van de rekenkamer.

Onder voorzitterschap van burgemeester Raymond Vlecken van de gemeente 

Weert wil de projectgroep de komende drie jaar 75 gesprekken voeren met 

gemeentebestuurders over de rekenkamer. Dit moet leiden tot concrete 

aanbevelingen over een effectieve invulling van de rekenkamer.

Om in thema te blijven presenteren we u in deze nieuwsbrief twee onderzoeken 

naar actuele kwesties binnen de betreffende gemeenten. Veel leesplezier!

Onder het vergrootglas: als een 
rekenkameronderzoek in de politieke 
schijnwerpers komt te staan

In de raad van Ermelo bestonden al langere tijd vragen over een aantal complexe 

juridische procedures in de gemeente. De rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk 

kreeg van een inwoner de vraag om dit onderwerp te onderzoeken. De raad besloot kort 

daarna tot een raadsonderzoek naar een aantal langlopende dossiers. Overlap tussen 

deze twee trajecten lag op de loer.

De rekenkamercommissie zag meteen waar mogelijke meerwaarde zat, buiten het 

raadsonderzoek: het in kaart brengen van het systeem van juridische kwaliteitszorg. Niet 

focussen op procedures of incidenten, maar op het onderliggende systeem. Hoe is het 

juridische proces überhaupt ingericht, en hoe voorkomt de gemeente juridische 

procedures? Met deze vragen trok de rekenkamercommissie het onderzoek breder dan 

de incidentele vraag. Na een dossierstudie, interviews en een uitgebreid 

casusonderzoek trokken we de conclusie dat het systeem goed in elkaar zit. Op drie 

specifieke rechtsgebieden zagen we concrete verbeterpunten. Ook ontbrak een 

systematische benadering van het waarborgen van juridische kwaliteit. Concrete 

aspecten die in dat plan aandacht krijgen zijn o.a. risico-inventarisatie, het vaststellen 

van criteria om over te gaan tot inhuur en de inrichting van de juridische controlfunctie.

From: Necker van Naem <contact@nws.necker.nl>
Sent: Thursday, October 21, 2021 1:36:10 PM
To: Griffie
Cc:
Subject: Rekenkameronderzoek in een dynamische context



Bent u ook benieuwd hoe de juridische kwaliteitszorg in uw gemeente is georganiseerd? 

Emilie Stumphius / emilie@necker.nl / 06 3334 8914 kan u meer vertellen over een 

onderzoek naar dit onderwerp.

Snel ter zake komen: als de (doorloop)tijd 
dringt 

Een rekenkamerbrief: Een mooi middel om de raad inzicht te geven in een actueel, 

relevant thema. In tijden van toenemende woningnood wilde de gemeenteraad van 

Twenterand inzicht in het huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten. Gericht op een 

snelle doorlooptijd, werkten we in anderhalve maand van een onderzoeksvraag naar 

een voltooide brief met concrete aandachtspunten voor de toekomst. Een 

documentanalyse en een interview met de portefeuillehouder en verantwoordelijk 

ambtenaar. Wél ambtelijk wederhoor, géén bestuurlijk wederhoor.

De rekenkamerbrief geeft een beknopt en duidelijk beeld van het lokale en regionale 

huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten. We concludeerden dat er in afgelopen jaren 

geen specifieke aandacht is besteed aan het huisvestingsvraagstuk in Twenterand. De 

overspannen woningmarkt (en de daarmee gepaarde wachttijden voor sociale 

huurwoningen) en zorgen over mogelijke overlast van arbeidsmigranten in reguliere 

woningen en buurten maken dit een gevoelig onderwerp. Dit is overigens niet enkel 

voorbehouden aan Twenterand.

Toch nodigden we de gemeenteraad uit om te expliciteren welke rol zij voor de 

gemeente zien. Wil de raad proactief handelen of legt hij het initiatief voor huisvesting bij 

werkgevers en arbeidsmigranten zelf neer? Daarover wordt nu het gesprek gevoerd in 

de Twenterandse gemeenteraad. Deze rekenkamerbrief toont aan dat een kort, to the 

point onderzoek veel impact kan hebben.

Bent u nieuwsgierig naar het onderzoek? Bas Verkooijen / bas@necker.nl / 06 5373 

2310 vertelt u er graag meer over.

Deze mail is verzonden aan griffie@veldhoven.nl.
Uitschrijven kan hier


	Message body

