
In deze nieuwsbrief bespreken we de langverwachte wet versterking decentrale 

rekenkamers. Daarnaast is er aandacht voor de toegevoegde waarde van een 

rekenkameronderzoek naar de toegang van de jeugdzorg. In het afgelopen jaar 

zijn hier meerdere onderzoeken naar uitgevoerd door onze onderzoekers, en dat 

levert interessante inzichten op. Verder; aandacht voor een DoeMee-onderzoek 

naar de doorwerking van rekenkameronderzoeken, een goede manier om de 

nieuwe raad kennis te laten maken met het werk van de rekenkamer.

Met vriendelijke groet,

Emilie Stumphius

Manager onderzoeksteam en mede-eigenaar

emilie@necker.nl | 06 333 489 14

Wetsvoorstel versterking decentrale 
rekenkamer

Op 27 september 2022 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel versterking decentrale 

rekenkamers als hamerstuk afgedaan. Dat betekent dat de wet vanaf 1 januari 2023 in 

werking treedt, en door de overgangstermijn, op 1 januari 2024 alle 

rekenkamercommissies om moeten zijn gevormd tot een rekenkamer. Het 

directeursmodel blijft met de nieuwe wet mogelijk.

Daarnaast heeft de minister aangeven een onderzoek te willen doen naar de bekostiging 

van rekenkamers. Op dit moment hanteert de minister een adviesbedrag van € 1,30 per 

inwoner. In de eerste helft van 2023 komt de minister hierop terug.

De rekenkamer krijgt met deze wet ook meer bevoegdheden. Concreet mag de 

rekenkamer straks:

• NV’s en BV’s (en dochtermaatschappijen hiervan) onderzoeken waarin de 

gemeente (samen met andere gemeenten, provincies of het Rijk of alleen) 

tenminste 50% van de aandelen bezit;
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• Alle subsidies (inclusief leningen en garanties) onderzoeken van rechtspersonen, 

commanditaire vennootschappen, VOF’s en natuurlijke personen die door de 

gemeente zijn verstrekt ten laste van de gemeentebegroting, over de jaren 

waarop deze subsidie, lening of garantie betrekking heeft. De eis dat ten minste 

50% van de baten van de rechtspersoon voor rekening of risico van een 

gemeente moet zijn, komt te vervallen.

• Onderzoek doen naar privaatrechtelijke rechtspersonen waarmee de gemeente 

contracten sluit voor uitvoering van een publieke taak mits de gemeente het recht 

heeft om bij de betreffende organisatie controles uit voeren ten aanzien van de 

geleverde goederen of diensten. Dit gaat bijvoorbeeld over de inkoop van 

jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning.

Al met betekent dit nogal wat voor uw lokale rekenkamer. Heeft u vragen over de nieuwe 

wet? Of wilt u advies over de inrichting van uw rekenkamer? U kunt terecht bij Emilie 

Stumphius met uw vragen (emilie@necker.nl / 06 3334 8914).

Effectief rekenkameronderzoek onder de 
nieuwe wet: 5 tips!

Met de komst van de Wet versterking decentrale rekenkamers hebben rekenkamers een 

jaar de tijd om de nodige aanpassingen te maken. Bijvoorbeeld door over te stappen op 

een nieuw model en een klankbordgroep van raadsleden in te richten. Ook kan de 

rekenkamer gebruik maken van haar uitgebreide bevoegdheden; onderzoek naar 

contractrelaties en privaatrechtelijke rechtspersonen waarbinnen overheden 

samenwerken.

Maar hoe zorgt de decentrale rekenkamer ervoor dat de aanpassingen op papier ook 

daadwerkelijk een versterking wordt?

Collega's Lauryan Bakker en Robert Klaassen trainen en adviseren rekenkamers. 

Samen voerden ze vele rekenkameronderzoeken uit. Ze schreven een artikel waarin ze 

5 tips delen om een effectieve decentrale rekenkamer te zijn. 

Onderzoek naar de jeugdzorg

De jeugdzorg is een breed en specialistisch beleidsveld. Rekenkameronderzoek naar de 

jeugdzorg richt zich dan ook vaak op een specifiek onderdeel. Necker heeft afgelopen 

maanden meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid 

van preventie en de toegang tot jeugdzorg. Dit maakt het mogelijk om de jeugdhulp in 

verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken.

Voor de rekenkamerfunctie van Goeree-Overflakkee hebben wij gekeken naar de 

toegang en de methoden die de gemeente gebruikt om grip te krijgen op de instroom 

van kinderen in de jeugdzorg. De gemeente Goeree-Overflakkee kenmerkt zich door 

een krachtige lokale samenleving, met hechte verbanden. Er zijn korte lijnen tussen 

hulpverleners, en opgroeiende kinderen ontvangen veel ondersteuning buiten het 

gemeentelijk kader. Dit vangnet is waardevol, maar maakt ook dat jeugdigen met een 
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hulpvraag minder snel in beeld komen. Dit vraagt meer inzet van de gemeente richting 

vroegsignaleringsplekken.

Verder valt op dat de gemeente Goeree-Overflakkee sterk probeert te sturen op de 

instroom. Ook via medisch verwijzers en gecertificeerde instellingen. Dit leidt tot 

initiatieven die ook breder in Nederland gebruikt (kunnen) worden. Dit soort initiatieven 

zien wij ook in de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam kenmerkt zich door een sterk 

sociaal netwerk, maar valt ook op door de grote mate van eensgezindheid en 

samenwerking tussen maatschappelijke partners (scholen, huisartsen, zorgorganisaties 

etc.). De inzet van beiden gemeenten richt zich, in een andere vorm, onder andere op 

vroegsignalering binnen scholen. In het regionale project Kinderogen (Goeree-

Overflakkee) werken onderwijs, opvang en ondersteuning samen om laagdrempelige 

hulp te bieden zodat jeugdhulp op latere leeftijd niet nodig is. In Alblasserdam loopt het 

regionale project Talentlab dat door een samenwerking van onderwijs, jongerenwerk en 

gemeente op de basisschool talenten probeert te ontwikkelen zodat kinderen die 

gevoelig zijn voor slechte invloeden of ondersteuning nodig hebben vroeg in beeld zijn.

Voor raadsleden is jeugdzorg een lastig en ongrijpbaar beleidsveld. Een onderzoek naar 

de toegang of naar preventie in de jeugdzorg helpt bij het vergroten van de kennis van 

de gemeenteraad, maar biedt ook sturingsmiddelen en instrumentarium. Het helpt de 

raad om inhoudelijk aan het roer te komen van de jeugdzorg, in plaats van alleen 

financieel.

Wilt u meer weten over onderzoeken naar de jeugdzorg, of bent u zelf geïnteresseerd in 

een onderzoek naar jeugdzorg, neem dan contact op met onze onderzoeker Nick 

Woudstra (nick@necker.nl / 06 30893250). 

Vergroot de impact van de rekenkamer met ons 
DoeMee-onderzoek

In de vorige nieuwsbrief hebben wij ons nieuwe DoeMee-onderzoek naar doorwerking 

gepresenteerd. Dit onderzoek richt zich op de impact van de onderzoeken die u als 

rekenkamer uitvoert en hoe die impact kan worden vergroot. Naast dat we ons in dit 

onderzoek richten op de mate waarin aanbevelingen zijn overgenomen in beleid en 

uitvoering, grijpen we het onderzoek ook aan om zicht te krijgen op het gehele systeem 

en de rol van de rekenkamer hierin. Hierdoor is doorwerkingsonderzoek niet alleen een 

noodzakelijke controle op de impact van rekenkameronderzoek, maar uiteindelijk ook 

een investering in de meerwaarde die een rekenkamer haar gemeenteraad kan bieden. 

Zeker nuttig voor een nieuwe raad.

Het concept van onze DoeMee-onderzoeken is simpel en doeltreffend: onze 

onderzoekers stellen een onderzoeksopzet voor een rekenkameronderzoek op. We 

voeren het onderzoek uit voor een vaste prijs. Meerdere rekenkamers kunnen 

vervolgens intekenen op het onderzoek. Per gemeente doorlopen we een apart 

onderzoeksproces, met heldere afspraken over het contact en de rolverdeling tussen het 

onderzoeksteam, de rekenkamer(commissie) en de gemeente.

Ook meedoen? Laat uw gegevens achter op onze website en u ontvangt van ons 

vrijblijvend een offerte.



Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen bij Necker? In een bedrijfsbrede Necker 

nieuwsbrief delen we maandelijks nieuws, kennis, vacatures en aankomende 

evenementen. Inschrijven kan hier. 

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