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Samenvatting  

 
Als gevolg van het in 2002 op lokaal niveau ingevoerde dualisme, zijn gemeenten sinds 1 januari 2006 

wettelijk verplicht een rekenkamerfunctie in te stellen. Doel van deze verplichting is het versterken 

van de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. Een lokale rekenkamer doet 

onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid van het lokaal gevoerde 

beleid. Wanneer de adviezen die een lokale rekenkamer uitbrengt worden overgenomen door zowel de 

gemeenteraad als het college van B&W en dit leidt tot aanpassingen in het beleid, dan is er sprake van 

doorwerking. In de praktijk blijken deze adviezen niet altijd te worden overgenomen. In dit onderzoek 

wordt onderzocht welke factoren verklarend zijn voor de mate van doorwerking van de 

rekenkameradviezen binnen de praktijk van de gemeente Lingewaard.  

 

In de bestuurskundige literatuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen de smalle en brede definitie 

van doorwerking. De smalle definitie richt zich voornamelijk op de relatie opdrachtgever – adviseur 

en aanwijsbare vormen van gebruik van adviezen in bijvoorbeeld beleidsstukken. De brede definitie 

omvat ook het gebruik van adviezen in de bredere context, bijvoorbeeld in wetenschap en media. In dit 

onderzoek is ervoor gekozen om enkel de smalle definitie van doorwerking te hanteren, in verband 

met de afbakening van het onderzoek en het gegeven dat de adviezen van de rekenkamercommissie 

Lingewaard vooral gericht zijn op een directe toepassing op beleid en regelgeving.  

 

De voornaamste theorie die in dit onderzoek wordt gehanteerd is de door Putters, Brandsen et al. 

(2004) opgestelde uitwerking van indicatoren van doorwerking van adviezen van publieke 

adviescommissies in het Nederlandse openbaar bestuur. Deze uitwerking is voor dit onderzoek vertaalt 

naar de context van het lokale bestuur. Uit de theorie zijn een zestal dimensies van factoren te 

onderscheiden die de mate van doorwerking verklaren. Per dimensie zijn dit de volgende theoretische 

factoren: 

Samenstelling: Deskundigheid, grootte, pluriformiteit, gewicht, mate van ondersteuning, aard van 

ondersteuning.  

Taakopvatting: Ambitieniveau type doorwerking, dienstbaarheid, kwaliteit. 

Proceskenmerken: Wijze van opstellen werkprogramma, wijze van uitwerking vraagstelling, aanpak 

onderzoek, contact / afstemming raad en college, contact met en draagvlakverwerving bij 

maatschappelijke organisaties, kwaliteitsborging en procesmanagement. 

Adviesproduct: Kenmerken advies, presentatie- / publicatievorm, timing van adviezen. 

Nazorg: Aflevering, verspreiding, publicatie, informele verspreiding, natraject. 

Omgevingskenmerken: Politiek-bestuurlijke actualiteit, mate van beleidsconcurrentie, politiek-

institutionele verhoudingen, mate van consensus over doelen en kennis. 

Deze theoretische factoren voor het verklaren van de mate van doorwerking worden in de analyse 

getoetst aan de empirie. Op basis van de analyse volgen onderstaande factoren die het meest 

significant zijn voor het verklaren van de mate van doorwerking van de onderzochte adviezen van de 

rekenkamercommissie Lingewaard: 

-  Mate van consensus over doelen en kennis 

- Politiek-institutionele verhoudingen 

- Natraject 

- Politiek-bestuurlijke actualiteit 

- Wijze van opstellen werkprogramma 

- Contact / afstemming raad en college.  
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Het vergroten van de mate van doorwerking van de adviezen van de rekenkamercommissie 

Lingewaard ligt in het verbeteren van de factoren die de mate van doorwerking beperken. Hiervoor 

zijn in §6.3 aanbevelingen geformuleerd. Samengevat zijn deze aanbevelingen: 

1. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het college van B&W te verplichten voor ieder uitgebracht 

advies  een schriftelijke reactie op te laten stellen inzake de implementatie van de geformuleerde 

aanbevelingen.  

2. Maak binnen de gemeente voor ieder advies afspraken over de tijdsduur van het oppakken van de 

aanbevelingen door het college van B&W en leg vast hoe deze verantwoording vorm moet krijgen. 

Reserveer voor ieder advies een jaar na publicatie van het rapport een agendapunt in een 

raadsvergadering of politieke avond. 

3. Het monitoren van de voortgang in de implementatie van de aanbevelingen van de door de 

rekenkamercommissie uitgebrachte adviezen is een taak voor de Auditcommissie. Aanbevolen wordt 

voor deze monitoring altijd terugkoppeling te laten plaatsvinden naar de gemeenteraad. 

4. Streef vanuit de rekenkamercommissie zoveel mogelijk  naar het toepassen van ambtelijk 

wederhoor tijdens het onderzoeksproces. Idealiter is er hierbij sprake van een continue wisselwerking 

tussen rekenkamercommissie en ambtelijke organisatie. Zodoende wordt er draagvlak gecreëerd voor 

het advies, wat de kans op doorwerking vergroot.
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1. Inleiding 
 

Op de website van Stichting de Lokale Rekenkamer staat de volgende passage: 

“Relevanter voor minder. 

In 2006 was bijna iedereen het erover eens: de lokale rekenkamer onderscheidt zich primair door 

haar onafhankelijke positie. Vandaag de dag moet een rekenkamer zich vooral onderscheiden door 

relevantie. Door onderzoeken uit te voeren die aansluiten bij de praktijk van de gemeente. Van 

rekenkamers wordt verwacht dat ze aanbevelingen doen die daadwerkelijk het beleid en de praktijk 

verbeteren. De vraag is of de meest voorkomende rekenkamermodellen wel voldoende ruimte bieden 

om de verwachtingen waar te maken. Daarbij staat de rekenkamer niet op zichzelf, maar functioneert 

zij tussen andere onderzoeksinstrumenten. Als klap op de vuurpijl stelde minister Spies recentelijk 

voor om een verbod op het participeren van raadsleden in de rekenkamercommissie in te stellen.” 

(Url: http://www.delokalerekenkamer.nl/blog/overzicht/7/2012/nieuws-artikel/relevanter-voor-

minder/678, vinddatum 26-06-2012.) 

In 2002 is het gemeentelijke politiek-bestuurlijke systeem veranderd van een monistisch in een 

dualistisch stelsel. In het monisme was er vrijwel geen formele scheiding tussen de gemeenteraad en 

het college van B&W. Het college had weinig eigen wettelijke bevoegdheden en de wethouders waren 

ook lid van de gemeenteraad. In het dualisme is er sprake van een scheiding in samenstelling, functies 

en bevoegdheden van gemeenteraad en college van B&W. De bevoegdheden van het college van 

B&W berusten nu op een wettelijke basis. Het gaat daarbij vooral om bestuursbevoegdheden. In het 

dualisme heeft de gemeenteraad de taak de kaders aan te geven waarbinnen het college van B&W zijn 

bevoegdheden mag uitvoeren en het werk van het college van B&W te controleren. De scheiding 

tussen raad een college is tot uiting gekomen in het feit dat wethouders niet langer lid mogen zijn van 

de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een eigen ondersteuning in de persoon van de griffier. Het 

college van B&W wordt ondersteund door de gemeentesecretaris. Om de controlerende taak goed uit 

te voeren beschikt de gemeenteraad als gevolg van de dualisering over verschillende instrumenten, 

waaronder de lokale rekenkamer. De lokale rekenkamer heeft de taak doelmatigheid, doeltreffendheid 

en rechtmatigheid van lokaal bestuur en beleid te onderzoeken. 

 

Als gevolg van de hierboven beschreven dualisering zij gemeenten sinds 1 januari 2006 verplicht een 

rekenkamerfunctie in te stellen. Doel van deze verplichting is het versterken van de positie van de 

gemeenteraad ten aanzien van de uitoefening van haar controlerende en kaderstellende rol. Een 

rekenkamerfunctie kan grofweg in een tweetal vormen worden onderscheiden: De 

rekenkamercommissie en de rekenkamer. In een rekenkamercommissie kunnen ook leden van de raad 

zitting nemen, in een rekenkamer niet. Beide vormen hebben voor- en nadelen. Dit is enerzijds een 

afweging tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid ten aanzien van de gemeenteraad en anderzijds 

een kostenafweging: Onafhankelijke rekenkamers zijn vooral ingericht in relatief grote gemeenten met 

een hiermee verband houdend groter budget.  

 

In een eerder door mij uitgevoerd onderzoek naar de rekenkamercommissie van de gemeente Arnhem 

stond de vraag centraal in hoeverre een rekenkamercommissie, welke mede bestaat uit raadsleden, 

onafhankelijk functioneert. Belangrijkste conclusie van dit onderzoek was, dat de 

rekenkamercommissie nog veel te ‘politiek’ was, waardoor het uitvoeren van de kerntaken van de 

rekenkamer werd bemoeilijkt. Dit eerdere onderzoek naar het functioneren van een rekenkamer op 

lokaal niveau, vormt de aanleiding om mijn bachelorscriptie aan de lokale rekenkamer te wijden. Niet 

alle adviezen die een rekenkamer uitbrengt, blijken in de praktijk ook over te worden genomen. Dit is 

http://www.delokalerekenkamer.nl/blog/overzicht/7/2012/nieuws-artikel/relevanter-voor-minder/678
http://www.delokalerekenkamer.nl/blog/overzicht/7/2012/nieuws-artikel/relevanter-voor-minder/678
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niet enkel te wijten aan de samenstelling van een rekenkamer(commissie), maar afhankelijk van een 

veelvoud aan factoren.  

§1.1 Probleemstelling 

De doelstelling is voor dit onderzoek als volgt geformuleerd: 

 

Het beschrijven van de verschillen in de wijze waarop de adviezen van de rekenkamer doorwerken in 

het beleid en regelgeving, ten einde tot aanbevelingen te komen. 

De bijbehorende vraagstelling luidt: 

 

 

 

Deelvragen  

1. Wat zijn lokale rekenkamer(commissie)s?  

2. Wat was de doelstelling bij het invoeren van de lokale rekenkamer(commissie)? 

3. Wat wordt er verstaan onder doorwerking van adviezen? 

4. Welke theoretische factoren zijn er te onderscheiden die de doorwerking van adviezen van de 

rekenkamer op regelgeving en beleid verklaren? 

5. Welke factoren verklaren de doorwerking van de adviezen van de rekenkamercommissie 

Lingewaard in de praktijk? 

6. Welke aanbevelingen leiden tot een vergroting van de doorwerking van de door de 

rekenkamercommissie Lingewaard uitgebrachte adviezen? 

§1.2 Casusverantwoording 

Gedurende het onderzoek, heb ik drie dagen per week stage gelopen bij de rekenkamercommissie van 

de gemeente Lingewaard. Voor deze gemeente is gekozen, doordat dit enerzijds de gemeente is waar 

ik ben geboren en getogen, waardoor ik veel affiniteit heb met de lokale politieke onderwerpen en ik 

bekend ben met de geldende politieke verhoudingen. Anderzijds, is de gemeente Lingewaard een 

middelgrote plattelandsgemeente waar is gekozen voor het opzetten van een eigen 

rekenkamercommissie, zij het met een beperkt budget. Hierdoor kunnen er slechts enkele onderzoeken 

per jaar worden verricht. Vanuit de rekenkamercommissie Lingewaard is er dan ook een grote vraag 

naar het vergroten van de doorwerking van de adviezen die zij uitbrengt. Omdat de mate van 

doorwerking in dit onderzoek binnen een enkele casus wordt geanalyseerd, is gekozen voor het 

uitvoeren van een kwalitatief onderzoek om tot beantwoording van de vraagstelling te komen.  

§1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Met het invoeren van het van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB) stelsel, is er een 

grote maatschappelijke druk ontstaan op de rol en invloed van adviesorganen in het Nederlandse 

publieke bestel. Uiteraard, dragen zij vanuit een normatief oogpunt bij aan het versterken van de 

rechtmatigheid, effectiviteit en efficiëntie van beleid en regelgeving, maar anderzijds vertragen zij het 

proces van de beleidsuitvoering. Het nader onderzoeken van de factoren die de doorwerking van de 

adviezen van een dergelijk adviesorgaan als een gemeentelijke rekenkamer bepalen, dan wel verklaren 

is in mijn zienswijze dan ook maatschappelijk relevant.  

Putters, Brandsen et al. (2004) geven in het rapport  Spelen met doorwerking: Over de werking van 

doorwerking van de adviezen van adviescolleges in het Nederlandse openbaar bestuur enkele 

 

Wat zijn de belangrijkste factoren die de doorwerking van de adviezen van 

de rekenkamer in het beleid en regelgeving beïnvloeden en hoe kan deze 

doorwerking worden verbeterd? 
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verklarende factoren die de doorwerking van adviezen van adviescommissies binnen de rijksoverheid 

beïnvloeden. In dit onderzoek zullen deze verklarende factoren worden toegepast op een adviesorgaan 

binnen de lokale overheid. Dit zorgt voor een verdieping van het wetenschappelijke thema van 

doorwerking van adviezen van publieke adviescommissies.  

§1.4 Leeswijzer 

In de volgende paragraaf wordt het theoretische begrip van doorwerking gedefinieerd en komt er een 

conceptualisatie van het begrip doorwerking aan bod. Om het theoretische begrip van doorwerking te 

verduidelijken, begint de paragraaf met het beschrijven van het beleidsproces. De paragraaf sluit af 

met  een conceptueel model, dat leidinggevend zal zijn voor het verdere onderzoek. De 

daaropvolgende paragraaf, de casusbeschrijving, behandeld de opkomst van lokale 

rekenkamer(commissie)s en de totstandkoming van de wettelijke verplichting voor gemeenten tot het 

inrichten van een rekenkamerfunctie. Ook wordt er een beeld geschetst van hoe deze 

rekenkamerfunctie is ingericht in verschillende gemeenten. Daarna volgt een beeld van de gemeente 

Lingewaard, de politieke verhoudingen en de rekenkamercommissie an sich. Vervolgens worden in 

deze paragraaf de normatieve eisen besproken die aan een lokale rekenkamer(commissie) worden 

gesteld met betrekking tot het onderzoeksproces en het adviesproduct. De paragraaf wordt afgesloten 

met de resultaten van een eerder intern uitgevoerde evaluatie binnen de gemeente Lingewaard naar de 

doorwerking van de adviezen van de rekenkamercommissie. In de daaropvolgende paragraaf, het 

methodologisch kader, wordt verantwoord op welke wijze in dit onderzoek de mate van doorwerking 

van de onderzochte adviezen en daarvoor verklarende factoren worden vastgesteld. Ook wordt de 

selectie van onderzochte adviezen verantwoord. De paragraaf sluit af met de operationalisatie van de 

gebruikte theorieën. Dit leidt tot een causaal model en een uitgewerkte boomstructuur welke wordt 

gehanteerd in de hierop volgende paragraaf, de analyse. Daarin worden ten eerste enkele bevindingen 

besproken uit een intern verspreide enquête binnen de gemeente Lingewaard over de mening van 

raadsleden, leden van het college van B&W en ambtenaren over doorwerking van de 

rekenkameradviezen. Vervolgens worden per geanalyseerd advies de onderzoeksresultaten 

weergegeven. Tot slot, wordt er in de laatste paragraaf een antwoord gegeven op de vraagstelling, door 

middel van het beantwoorden van de opgestelde deelvragen. Het onderzoek wordt afgesloten met een 

viertal aanbevelingen om de mate van doorwerking van de adviezen van de rekenkamercommissie 

Lingewaard te vergroten en deze zo effectiever te maken. Ook wordt er tot slot gereflecteerd op de 

doelstellingen van de wet tot het invoeren van een verplichte rekenkamerfunctie en op de bevindingen 

van een eerder intern binnen de gemeente Lingewaard uitgevoerde evaluatie naar de doorwerking van 

de rekenkameradviezen. 
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2. Theoretisch kader 

 

In deze paragraaf zal het begrip doorwerking worden geconceptualiseerd aan de hand van de 

beschikbare wetenschappelijke literatuur. Daarna worden de verschillende vormen van doorwerking 

besproken. Er wordt afgesloten met het beschrijven van de verklarende factoren van doorwerking, wat 

leidt tot een conceptueel model. Deze zal als leidraad worden gehanteerd in het vervolg van dit 

onderzoek.  

 

Om een correct beeld te krijgen over het begrip van doorwerking, dient doorwerking eerst in een juist 

theoretisch perspectief te worden geplaatst. Deze paragraaf zal dan ook beginnen met het beschrijven 

van het beleidsproces.  

 

§2.1 Het politiek-systeem model 

Het beleidsproces dat op een beleid betrekking heeft, maakt deel uit van de politieke kringloop, die 

zich tussen het politieke systeem en zijn omgeving afspeelt. De Amerikaanse politicoloog David 

Easton omschrijft het politieke systeem als het geheel van interacties waardoor de gezaghebbende 

toedeling van waarden voor een samenleving plaats heeft. (A systems Analysis of Political Life, 1965) 

Easton spreekt in plaats van de ‘gezaghebbende toedeling van waarden’ ook van het overheidsbeleid. 

Hoogerwerf stelt daarom, dat men het politieke systeem ook kan omschrijven als “het geheel van 

opvattingen, gedragingen en posities voorzover die tot doel hebben de inhoud, processen en effecten 

van het overheidsbeleid te beïnvloeden.” (Overheidsbeleid, 2008) 

 

Binnen het politieke systeem opereert een groot aantal politiek actieve personen en groeperingen, 

zoals politici, ambtenaren, het parlement of gemeenteraad, het kabinet of college van B&W, 

adviesorganen, etc. Zij worden ook wel politieke actoren genoemd. Tot de omgeving van het politieke 

systeem van de in dit onderzoek onderzochte casus, de gemeente Lingewaard, behoort de lokale 

samenleving en de nationale en internationale omgeving. Het politieke stelsel ondergaat vanuit de 

samenleving allerlei invloeden en oefent er zelf ook invloed op uit. Er is de invloed van de natuurlijke 

omgeving, waaronder bijvoorbeeld de ligging van de gemeente Lingewaard tussen de Waal en de Rijn 

of het veranderende klimaat. Hiernaast is er de invloed van de sociale omgeving, zoals bijvoorbeeld de 

leeftijdsopbouw van de bevolking, de wetenschap, de economie en de veranderingen die zich daarin 

voltrekken. Deze veranderingen leveren vaak maatschappelijke problemen op. Zij kunnen deels door 

het overheidsbeleid worden beïnvloed, maar stellen ook grenzen (randvoorwaarden) aan het beleid. De 

politieke invloeden die vanuit de nationale en internationale omgeving op het politieke systeem 

inwerken, resulteren in een aanvoer (input) voor het politieke systeem. Bij die aanvoer kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen eisen en steunen. In plaats van eisen kan ook worden gesproken 

van beleidsvoorkeuren. Een politieke eis kan worden omschreven als de claim dat door aanpassing of 

voortzetting van beleid een beter resultaat zal worden geboekt. Politieke eisen komen voort uit 

behoeften. In het grensgebied van het politieke systeem en zijn omgeving worden behoeften al dan 

niet in politieke eisen omgezet. Een belangrijke rol bij het articuleren van eisen spelen de zogenaamde 

‘gatekeepers’ (of sluiswachters) van het politieke systeem. Als sluiswachters treden bijvoorbeeld de 

media, belangengroepen, adviesorganen en raadsleden op. Op de weg van eisen naar overheidsbeleid 

kunnen de politieke eisen door gatekeepers worden aanvaard, gecombineerd, gereduceerd of 

afgewezen. (Hoogerwerf, 2008)  

Naast eisen omvat de aanvoer van het politieke systeem ook steun. Politieke steun kan verschillende 

vormen aannemen, zoals het geven van vertrouwen aan bevoegde instanties, het naleven van 

wettelijke voorschriften, het stemmen op een politieke partij of het betalen van belasting. Steun kan 
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zich richten op verschillende onderdelen van het politieke systeem, bijvoorbeeld de politieke 

gemeenschap (samenleving), het overheidsbeleid of de gezagdragers. De eisen en steun die samen de 

aanvoer of ‘input’ voor het politieke systeem vormen, kunnen binnen het systeem worden omgezet in 

overheidsbeleid. De gekozen maatregelen zijn dan te beschouwen als de beleidsprestaties of ‘output’ 

van het politieke systeem. Het proces van het al dan niet omzetten van eisen en steun in een 

overheidsbeleid wordt het beleidsproces genoemd. (Hoogerwerf, 2008) 

Onderstaande figuur 1 geeft een schematische weergave van het hiervoor beschreven politieke 

systeem.  

 

 

Figuur 1 (Hoogerwerf, 2008) 

Binnen een beleidsproces kan er een zevental verschillende deelprocessen worden onderscheiden: 

- De agendavorming: Het proces waardoor maatschappelijke problemen de aandacht van het publiek   

en van de beleidsbepalers krijgen; 

- De beleidsvoorbereiding: Het verzamelen en analyseren van informatie en het formuleren van 

adviezen met het oog op het te voeren beleid en het uitdenken, beargumenteren en formuleren van een 

te voeren beleid; 

- De beleidsbepaling: De besluitvorming over de inhoud van het beleid. Het kiezen en specificeren van 

de doeleinden, middelen en tijdstippen; 

- De beleidsimplementatie: Het toepassen van de gekozen middelen voor de gekozen doeleinden; 

- De beleidshandhaving: De zorg dat de gestelde gedragsnormen werkelijk worden nageleefd; 

- de beleidsevaluatie: Het beoordelen van de inhoud, het proces en vooral de effecten van een beleid 

aan de hand van bepaalde criteria; 

- de terugkoppeling of ‘feedback’: Het verwerken van de bevindingen van een evaluatie inzake de 

inhoud, het proces en/of de effecten van een beleid en het op basis daarvan opnieuw bepalen van het 

beleid of het beleidsproces.  

(Hoogerwerf, 2008)  

Met de terugkoppeling kan het beleidsproces opnieuw beginnen, tenzij het beleid wordt beëindigd. 

Daarom wordt ook wel gesproken van de beleidscyclus. De volgende figuur geeft de beleidscyclus 

schematisch weer:  

   Figuur 2 
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§2.2 Plaats van adviezen rekenkamercommissie in beleidsproces 

De adviezen die de rekenkamercommissie Lingewaard uitbrengt, hebben binnen het geheel van het 

beleidsproces vooral betrekking op de deelprocessen van beleidsevaluatie en terugkoppeling (aan de 

gemeenteraad). Dit komt tot uiting in het instrumentele karakter van de door de rekenkamercommissie 

uitgebrachte adviezen: Deze zijn primair gericht op een directe toepassing in beleid en regelgeving. 

(zie verder §2.5) Met het aanbieden van het adviesrapport aan de gemeenteraad, komt het advies 

binnen in het deelproces van de terugkoppeling. Het college van B&W stelt naar aanleiding van het 

adviesrapport een plan van aanpak op, dat wordt doorgestuurd naar de gemeenteraad. De 

gemeenteraad is bevoegd om de bevindingen uit het advies te verwerken en eventueel over te gaan tot 

beleidsaanpassing, dan wel -beëindiging.  

In het voorgaande is het beleidsproces aan bod gekomen en de plaats van de adviezen van de 

rekenkamercommissie Lingewaard in dit geheel. In het volgende gedeelte wordt het centrale begrip in 

dit onderzoek, doorwerking, verder behandeld.  

Doorwerking van adviezen in beleid en regelgeving is naast de ‘kwaliteit’ van het advies, ook 

afhankelijk van de wijze waarop de relaties met de opdrachtgever en de bredere omgeving voor, 

tijdens en na het uitbrengen van het advies worden onderhouden, zo stellen Putters, Brandsen et al. 

(2004) in het rapport  Spelen met doorwerking: Over de werking van doorwerking van de adviezen van 

adviescolleges in het Nederlandse openbaar bestuur. 

§2.3 Definitie van doorwerking 

Grofweg bestaan er in de bestuurskundige literatuur een smalle en een brede definitie van 

doorwerking. De smalle definitie richt zich voornamelijk op de relatie opdrachtgever – adviseur en 

aanwijsbare vormen van gebruik in bijvoorbeeld beleidsstukken. De brede definitie omvat ook het 

gebruik van adviezen in de bredere context, bijvoorbeeld in wetenschap en media. (Putters, Brandsen 

et al., 2004) . In dit onderzoek is er voor gekozen om enkel de smalle definitie van doorwerking te 

hanteren. Deze afweging is gemaakt om enerzijds het onderzoek af te bakenen en anderzijds, doordat 

de onderzoeken van de rekenkamercommissie Lingewaard primair zijn gericht op een directe 

toepassing op beleid en regelgeving. Dit komt voornamelijk door de relatief kleine schaal van de 

gemeente Lingewaard en het hiermee verband houdende beperkte budget, waardoor er vanuit de 

gemeenteraad een vraag is naar praktische onderzoeken. Wanneer dit wordt afgezet tegen de eerder 

besproken beleidscyclus, kan worden opgemerkt dat de adviezen die de rekenkamercommissie 

Lingewaard uitbrengt betrekking hebben op het deelproces van de beleidsevaluatie en dat de 

doorwerking in de smalle definitie tot uiting komt binnen de deelprocessen van de terugkoppeling en 

(wanneer het beleid naar aanleiding van de adviezen wordt aangepast) de agendavorming, 

beleidsvoorbereiding en daarop volgende deelprocessen. De hierboven genoemde brede definitie van 

doorwerking heeft juist ook betrekking op de deelprocessen van de terugkoppeling en agendavorming, 

doordat in deze brede definitie doorwerking niet alleen gericht is op een direct toepassing in 

bijvoorbeeld regelgeving, maar ook gericht is op lange termijn veranderingen, zoals het neerzetten van 

een andere beleidskoers. Met andere woorden: In de brede definitie van doorwerking wordt ook het 

opnieuw beginnen van de beleidscyclus als vorm van doorwerking beschouwd. De volgende paragraaf 

zal het onderscheid tussen de smalle en brede definitie van doorwerking en het plaatsen daarvan in de 

beleidscyclus verder verduidelijken, door in te gaan op een theorie over het onderscheid in lerend 

vermogen.  
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§2.4 Single- en double-loop learning 

In haar masterscriptie De dempende golfbeweging van lokaal rekenkameronderzoek: In welke mate 

leren gemeenten van rekenkameraanbevelingen? (2008) koppelt Melanie Morlog doorwerking van 

rekenkamerrapporten aan het lerend vermogen van gemeentelijke organisaties. Want, zo stelt zij, de 

mate van doorwerking van rekenkamerrapporten wordt bepaald door de mate waarin de gemeentelijke 

organisatie in staat is effectieve maatregelen te nemen om de doorwerking te verbeteren. Morlog haalt 

ter ondersteuning het werk van Chris Argyris aan, die een onderscheid maakt tussen ‘single-loop 

learning’ en ‘double loop learning’. Argyris stelt in On organizational learning (1999) dat leren in 

organisaties voorkomt onder twee condities: Ten eerste, wanneer een organisatie bereikt wat is 

voorgenomen. Argyris: “That is, there is a match between its design for action and the actuality of the 

outcome.” (1999) Ten tweede, zo stelt Argyris, komt leren voor wanneer “a mismatch between 

intentions and outcomes is identified and it is corrected; that is, a mismatch is turned into a match”. 

(1999) Organisaties zorgen zelf niet voor de acties die benodigd zijn om te leren. Het zijn juist de 

individuen in de organisatie die het gedrag produceren die leiden tot leren, zo stelt Argyris. Wel 

kunnen organisaties condities creëren die beïnvloeden wat de individuen als het probleem zien, wat als 

oplossing en welke acties de individuen ondernemen om het probleem op te lossen. (Argyris, 1999). 

Wanneer een fout is herkend en opgelost zonder de onderliggende waarden van het systeem (welke 

kan bestaan uit bijvoorbeeld een groep of organisatie) in twijfel te trekken of te wijzigen, is er volgens 

Argyris sprake van single-loop  learning. Argyris: “Single-loop learning occurs when matches are 

created, or when mismatches are corrected by changing actions. Double-loop learning occurs when 

mismatches are corrected by first examining and altering the governing variables and then the 

actions” (Argyris, 1999). De‘governing variables’ zijn de gewenste toestanden of doelen die de 

individuen met hun activiteiten willen bereiken. Van leren is volgens deze theorie geen sprake 

wanneer men een probleem of oplossing ontdekt, maar wanneer de oplossing daadwerkelijk is 

geproduceerd. Onderstaande figuur geeft het verschil tussen single-loop learning en double-loop 

learning weer: 

Figuur 3 (Argyris, 1999) 

 

Terugkomend op het verschil tussen de smalle en brede definitie van doorwerking, kan worden gesteld 

dat doorwerking in de brede definitie voorkomt als double-loop learning en dat in de in dit onderzoek 

geldende smalle definitie van doorwerking voorkomt als single-loop learning: Doorwerking betreft in 

deze de directe toepassing van adviezen en aanbevelingen op bestaand beleid en regelgeving. Deze 

zijn gericht op de ‘actions’ in bovenstaande figuur en niet op de onderliggende ‘governing variables’. 

Er kan worden gesteld dat adviezen die onder single loop learning vallen, gemakkelijker kunnen 

doorwerken, omdat er geen algemene doelstellingen aangepast hoeven te worden of er grote politieke 

besluitvorming hoeft plaats te vinden. Double loop leren is lastiger qua doorwerking. Hierover is vaak 

meer politieke discussie, acceptatie is moeilijker en er moeten belangrijke zaken binnen de organisatie 
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voor veranderd worden. Toch kan er bij doorwerking van lokaal rekenkameronderzoek sprake zijn van 

double loop learning, doordat doelstellingen van de organisatie worden aangepast. In de volgende 

deelparagraaf worden mogelijke vormen besproken waarop er van een advies gebruik kan worden 

gemaakt.  

§2.5 Soorten gebruik van adviezen 

Voor dit onderzoek is er voor gekozen te richten op het gebruik door en de bruikbaarheid van de 

adviezen voor de Lingewaardse gemeenteraad en/of het college van B&W. Putters, Brandsen et al. 

(2004) onderscheiden een drietal vormen van gebruik van adviezen. Deze drie vormen van gebruik 

sluiten elkaar niet uit. Een advies kan op meerdere manieren gebruikt worden.  

- Instrumenteel gebruik: Analyses en aanbevelingen uit adviesrapporten zijn direct toepasbaar 

bij het aanpakken van een beleidsprobleem of maatschappelijk vraagstuk. Adviezen met een 

instrumenteel karakter vragen logischerwijs om dit type gebruik. Het gebruik komt tot uiting 

in het overnemen van concrete aanbevelingen over bijvoorbeeld de implementatie van nieuw 

beleid en regelgeving. Wanneer dit in verband wordt gebracht met de theorie van Argyris, dan 

doelt dit type gebruik op single-loop leren.  

- Conceptueel gebruik: Analyses en aanbevelingen worden gebruikt ten behoeve van lange 

termijn veranderingen of beleidsparadigma’s.  Met andere woorden: Men richt zich niet op de 

directe implementatie van aanbevelingen rond specifieke beleidsregels, maar op het neerzetten 

van een nieuwe beleidskoers of redeneerlijn. In relatie tot de theorie van Argyris, doelt deze 

vorm van gebruik op het veranderen van de ‘governing variables’. Wanneer adviezen van de 

rekenkamer conceptueel worden gebruikt, is er sprake van double-loop leren.  

- Strategisch gebruik: Dit type van gebruik van adviezen en aanbevelingen doelt erop dat een 

uitgebracht advies voor andere doelen kan worden gebruikt, dan in eerste instantie door de 

adviseur was bedoeld. Hierbij kan worden gedacht aan het vertragen van het beleidsproces of 

het versterken van de onderhandelingsposities in het proces van besluitvorming. Strategische 

adviezen kunnen door de gemeenteraad worden gebruikt om bijvoorbeeld gevoelige politieke 

onderwerpen op de politieke agenda te zetten of om de besluitvorming rond een politiek 

gevoelig onderwerp te traineren.  

 

Zoals eerder in deze paragraaf is aangegeven, zijn de adviezen die door de rekenkamercommissie 

Lingewaard worden uitgebracht sterk instrumenteel van aard. Slechts in een beperkt voorkomend 

geval is er sprake van strategische adviezen, waarbij dient te worden opgemerkt dat het dan gaat om 

onderwerpen die op zeer dringend verzoek van de gemeenteraad worden onderzocht. Van conceptueel 

gebruik van adviezen is tot op heden nog geen sprake geweest. Deze vorm van gebruik is dan ook 

meer van toepassing op landelijke adviescolleges, waarbij bijvoorbeeld zogenaamde ‘denk-tanks’ 

brainstormen over het neerzetten van een nieuwe beleidskoers voor het beleid op de lange termijn.  

 

In het voorgaande is het beleidsproces besproken en de plaats van de adviezen van de 

rekenkamercommissie Lingewaard in dit geheel. Daarnaast is het begrip doorwerking gedefinieerd en 

toegelicht aan de hand van de theorie over leren van Argyris en zijn de verschillende vormen van 

gebruik van adviezen aan bod gekomen. In het hierna volgende wordt beschreven hoe (de mate van) 

doorwerking kan worden vastgesteld. 
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§2.6 Indicatoren van doorwerking 

In hun eerdere onderzoek naar de werking van doorwerking van de adviezen van adviescolleges in het 

Nederlandse openbaar bestuur beschrijven Putters, Brandsen et al. (2004) directe en indirecte effecten 

op beleid en regelgeving. Voor mijn onderzoek naar de doorwerking van de adviezen van de 

rekenkamercommissie in de gemeente Lingewaard zijn deze directe en indirecte effecten aangepast 

naar de context van het lokale bestuur.  

 

Directe effecten op beleid en regelgeving 

De reacties van de gemeenteraad en het college van B&W op uitgebrachte adviezen bepalen mede het 

gebruik dat ze van het advies maken. De formele reacties van gemeenteraad en college op de 

uitgebrachte adviezen zijn voor dit onderzoek te achterhalen in brieven en nota’s aan de raad. Ze 

vormen een belangrijke aanwijzing voor de mate van en kansen op instrumentele doorwerking. Ten 

aanzien van het type reactie is de reactiesnelheid van de raad en college van belang. Naast de 

reactietermijn is uiteraard de inhoud van de reacties relevant. Voor dit onderzoek worden de volgende 

indicatoren gehanteerd om de doorwerking in reacties van het college van B&W en gemeenteraad op 

adviezen te analyseren: 

1. Het advies wordt geheel gesteund door raad en/of college en de aanbevelingen worden 

(grotendeels) overgenomen. 

2. Er is steun voor de hoofdlijn van het advies en enkele aanbevelingen worden door raad en/of college 

overgenomen. 

3. Raad en/of college steunen de wijze van redeneren, maar niet de aanbevelingen. 

4. Raad en/of college steunen een aantal aanbevelingen, maar niet de hoofdlijn van het advies. 

5. Het advies wordt door de raad en/of college verworpen. 

6. Raad en/of college verwerpen het advies niet, maar steunen de redeneerlijn en aanbevelingen 

ook niet. 

7. Er is nog geen reactie van raad en/of college op het advies.  

(Putters, Brandsen et al., 2004) 

 

De reactiesnelheid en inhoud van de reacties geven een zekere doorwerking aan. Om te bepalen welke 

betekenis er daadwerkelijk aan verleend kan worden, zijn er echter gesprekken met ambtenaren 

noodzakelijk om de adviesrelatie inzichtelijk te maken en de bevindingen te kunnen plaatsen en 

verklaren. Daarom zijn er voor dit onderzoek interviews afgenomen met betrokkenen.  

 

Indirecte effecten op beleid en regelgeving 

Naast de directe effecten van adviezen op beleid en regelgeving, kunnen er ook indirecte effecten 

manifesteren, welke optreden indien er (al dan niet bewust) sprake is van conceptueel of strategisch 

gebruik van adviezen. Zoals eerder aangegeven zijn de adviezen van de rekenkamercommissie 

Lingewaard instrumenteel van aard, wat wil zeggen dat zij primair gericht zijn op een directe 

toepassing op beleid en regelgeving. Wel kan (onbedoeld) een uitgebracht advies tot indirecte effecten 

leiden. Putters, Brandsen et al. stellen, dat er ook sprake is van doorwerking als een advies de 

volgende indirecte effecten veroorzaakt: 

 

1. Het advies draagt bij aan het maatschappelijk debat over een actueel thema. 

2. Het advies wordt gebruikt om een onderwerp op de politieke en/of publieke agenda te 

plaatsen, of juist om een ander onderwerp uit de aandacht te verstoten (strategische doorwerking). 

3. Het advies zorgt voor reflectie op bestaande beleidspraktijken.  

4. Het advies komt met verrassende ideeën voor toekomstig denken en handelen.  (2004)  
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Van deze vier indirecte effecten is het zeer de vraag in welke mate deze voorkomen bij een lokaal 

adviesorgaan als een rekenkamercommissie. Voor de volledigheid van het theoretische begrip over 

doorwerking zijn deze indirecte effecten hier opgenomen in deze paragraaf, maar zij zullen niet 

worden getoetst in het vervolg van dit onderzoek.
1
  

§2.7 Verklaring van de mate van doorwerking 

Om te bepalen welke factoren het zwaarst wegen in de bepaling van doorwerking, hebben Putters, 

Brandsen et al. (2004) de volgende werkhypothese opgesteld: 

Doorwerking = Kwaliteit x Acceptatie 

 

Hierbij staat de kwaliteit van de advisering voor het product van de beleidsadvisering, inclusief de 

onderbouwing. Het betreft geen oordeel, maar verwijst eerder naar de kenmerken van het advies en de 

wijze waarop het is opgesteld en onderbouwd. De acceptatie betreft het politiek-bestuurlijk draagvlak 

voor het advies en het aanwezige commitment om het te gebruiken. (Putters, Brandsen et al., 2004) 

Putters, Brandsen et al. stellen dus, dat “doorwerking niet enkel afhankelijk is van de kwaliteit van de 

adviesproducten, maar ook van het proces daaromheen. De organisatie van het proces, dat tot doel 

heeft een advies te produceren, alsmede de organisatie van de ‘nazorg’ nadat een advies is 

uitgebracht, kan van invloed zijn op de mate waarin de in het advies verwoorde kennis zich verspreidt. 

Onder acceptatie verstaan we ook de mate waarin de opdrachtgevers het advies steunen of verwerpen. 

Het adviesproces en de relaties tussen adviseur en opdrachtgevers bepalen mede het draagvlak voor 

elkaars werk.” (2004)  

 

De mate van acceptatie / draagvlak kan beoordeeld worden aan de hand van een viertal variabelen:  

 

1. De inrichting van de adviesrelatie tussen opdrachtgever (college en raad)  en adviseur 

(rekenkamercommissie), alsmede de wijze waarop het adviesproces wordt gemanaged 

voorafgaand aan (werkprogramma), tijdens (tussentijdse voortgang) als na afloop (nazorg) van 

de publicatie van een advies. 

2.  Hoe komt het advies het politiek-bestuurlijke proces binnen? Via ingangen bij de 

gemeentelijke dienst en/of gemeenteraad? Waar is formeel en materieel de brievenbus voor 

het advies en hoe vindt het advies de weg daarheen? 

3. Hoe is de adviesrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ingericht? Hier gaat het om het 

management van wederzijdse verwachtingen. Hoe komt in dat licht het werkprogramma tot 

stand? In hoeverre committeren de raad en college zich aan de resultaten van de advisering?  

4. Hoeveel invloed heeft het politieke klimaat op de mate van doorwerking van een advies? 

(Putters, Brandsen et al., 2004; naar het eerdere werk van Potman, 1989; Putters, 2001; van de 

Donk, 2001) 

 

De doorwerking van adviezen wordt ook bepaald door de taakopvatting die een adviesraad hanteert en 

het perspectief van de opdrachtgever op deze taakopvatting. (Groenewegen & Neskuee, 1995; 

Verheul, 2000; de Wit, 2003). Voor de adviezen van de rekenkamercommissie Lingewaard geldt, dat 

de taakopvatting die wordt gehanteerd zich richt op het genereren van kennis ter ondersteuning van 

                                                           
1
 Voor deze afweging is gekozen in verband met de afbakening van het onderzoek en het gegeven dat de 

adviezen van de rekenkamercommissie Lingewaard primair gericht zijn op een directe toepassing in beleid en 

regelgeving. De adviezen zijn hierdoor sterk instrumenteel van aard, waardoor in dit onderzoek wordt volstaan 

met het toetsen van de directe effecten van adviezen in het beleid en regelgeving.  
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beleidsontwikkeling. Deze instrumentele invalshoek wordt ook onderschreven door de gemeenteraad 

en het college, doordat de lokale rekenkamer(commissie) volgens artikel 81 uit de Gemeentewet de 

wettelijke taak heeft de raad te ondersteunen in haar controlerende taak tot controle van het college. 

(zie verder § 3.1) 

 

Figuur 4 (Putters, Brandsen et al., 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Conceptueel model 

 

 

Voor elke variabele in bovenstaande figuur 4 hebben Putters, Brandsen et al. (2004) de meest evidente 

indicatoren geformuleerd waarmee doorwerking inzichtelijk wordt gemaakt. Hieronder worden deze 

indicatoren kort toegelicht. Doordat er in dit onderzoek voor is gekozen om doorwerking te toetsen in 

een enkele casus, de rekenkamercommissie in de gemeente Lingewaard, worden de (dimensies van) 

indicatoren samenstelling en taakopvatting niet getoetst in het verdere onderzoek, doordat 

vergelijkingsmateriaal ontbreekt (N=1). Wel worden deze indicatoren besproken in het analysekader, 

omdat deze wel relevant zijn voor het vaststellen van de mate van doorwerking. De onderstaande 

indicatoren zullen als leidraad worden gebruikt in het verdere onderzoek (zie verder §4.6): 

 

Bij samenstelling van de rekenkamercommissie gaat het onder andere om: 

- Samenstelling, bijvoorbeeld in termen van deskundigheid, grootte en pluriformiteit. 

- Gewicht: De reputatie van de voorzitter en andere leden. 

- Mate van ondersteuning, bijvoorbeeld de omvang van de staf. 

- Aard van de ondersteuning: Ambtelijk verbonden of onafhankelijk. 

 

Bij taakopvatting gaat het onder andere om; 

- Ambitieniveau ten aanzien van typen doorwerking: Streven naar directe instrumentale 

doorwerking of doorwerking op langere termijn, bijvoorbeeld in conceptuele zin. 

- Dienstbaarheid: Streeft de rekenkamercommissie naar directe ondersteuning of wil zij vooral 

stof doen opwaaien. (zogenoemde ‘countervailing power’ strategie) 

- Kwaliteit; hoe hoog legt de rekenkamercommissie de lat ten aanzien van gedegenheid en/of 

draagvlak? 

 

Samenstelling      

  

Taakopvatting       

 

Proceskenmerken  

 

Adviesproduct    

 

Nazorg     

 

Doorwerking  (mate 

en soort) in reacties 

en acties raad / 

college van B&W: 

- Instrumenteel 

- Conceptueel 

- Strategisch 
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Bij het adviesproces: 

- Opstellen werkprogramma, uitwerking vraagstelling en aanpak onderzoek. 

- Contact en afstemming met gemeenteraad en college van B&W. 

- Contact met en draagvlakverwerving bij maatschappelijke organisaties.  

- Kwaliteitsborging en procesmanagement. 

 

Bij het thema adviesproduct; 

- Kenmerken van het advies: Gevraagd/ongevraagd; opbouw/structuur advies; aanpak en 

gebruikte methoden van onderzoek en informatiebronnen. 

- Presentatie- en publicatievorm. 

- Timing van adviezen: De beste timing is afhankelijk van de inhoud van het advies. 

 

Bij aanbieding en nazorg: 

- Aflevering van het advies in de ‘strategische brievenbus’. 

- Verspreiding aan andere partijen via verzendlijsten. 

- Publiciteit via presentaties, persberichten of artikelen voor de media. 

- Informele verspreiding van (kennis over) het advies via persoonlijke en (inter-)organisationele 

netwerken. 

- Uitgebreider natraject in de periode na publicatie van het advies. 

 

Tot slot, gaat het bij omgevingsfactoren onder andere om: 

- De politiek-bestuurlijke actualiteit 

- De mate van beleidsconcurrentie rond het onderwerp in kwestie: Behoren onderwerpen 

duidelijk tot het terrein van één gemeentelijke dienst of is er sprake van gedeelde 

beleidsruimte? 

- Politieke en institutionele verhoudingen tussen betrokken partijen en personen (bijvoorbeeld 

machtsverhoudingen). 

- De mate van consensus over doelen en kennis in het veld.  

(Putters, Brandsen et al., 2004)  
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3. Casusbeschrijving 
 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de casus die in dit onderzoek centraal staat: De 

rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard. Het wettelijk kader dat van toepassing is op de 

totstandkoming van de lokale rekenkamer komt aan bod, daarnaast wordt er een beknopte beschrijving 

gegeven van de gemeente Lingewaard an sich. Ook komt de huidige zetelverdeling in de 

gemeenteraad en de coalitie aan bod en de structuur van de rekenkamercommissie zal worden 

beschreven. Er wordt afgesloten met het beschrijven van de stappen in het proces van 

rekenkameronderzoek.  

 

De gemeentewet verplicht gemeenten sinds 1 januari 2006 een rekenkamerfunctie in te stellen. In de 

volgende deelparagraaf zal eerst beknopt worden aangegeven hoe dit wettelijke kader tot stand is 

gekomen. 

 

§3.1 Opkomst van de lokale rekenkamer 

In september 1998 werd de Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie (Staatscommissie-

Elzinga) ingesteld om een advies te geven over een gedualiseerd lokaal bestuursmodel. Dit advies 

leidde ertoe, dat in 2002 het politiek-bestuurlijke systeem van gemeenten werd omgevormd van een 

monistisch naar een dualistisch stelsel. In het monistische stelsel was er vrijwel geen formele 

scheiding tussen gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Het college had 

hierdoor weinig eigen wettelijke bevoegdheden en de wethouders waren tevens raadsleden. In het 

dualistische stelsel is er sprake van een scheiding in samenstelling, functies en bevoegdheden van 

gemeenteraad en college van B&W. De bevoegdheden van het college zijn wettelijk vastgelegd, 

waarbij de nadruk ligt op bestuursbevoegdheden. De raad daarentegen, heeft vooral een kaderstellende 

rol: Het is haar taak de lijnen uit te zetten waarbinnen het college kan opereren. Daarnaast heeft de 

gemeenteraad de taak het college te controleren. (Breeman, van Noort, & Rutgers, 2008, p.96) 

Om deze taken goed uit te kunnen voeren, hebben gemeenten volgens artikel 81a van de Gemeentewet 

sinds 2006 de verplichting een rekenkamer(functie) in te stellen. Doelstelling hiervan is het versterken 

van de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. Deze rekenkamerfunctie kan worden 

ingericht als onafhankelijke rekenkamer of als een rekenkamercommissie. De staatscommissie Elzinga 

oordeelde in haar rapport Dualisme en lokale democratie (2000) dat gemeenteraden zouden moeten 

kunnen kiezen voor het niet instellen van een rekenkamerfunctie. Toenmalig minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Vries nam dit advies echter niet aan en was van mening 

dat het essentieel was dat er in elke gemeente een onafhankelijke rekenkamer kwam, al dan niet in 

samenwerking met andere gemeenten. Op grond van artikel 14 van de Wet op de Raad van State moet 

de regering de Raad van State horen over onder meer voorstellen van Wet en ontwerpen van algemene 

maatregelen van bestuur. (Breeman e.a., 2008)  

Het wetsvoorstel voor de Wet dualisering gemeentebestuur werd dan ook voorgelegd aan de RvS. Zij 

oordeelde naar aanleiding van het wetsvoorstel dat een onafhankelijke rekenkamer nuttig kan zijn, 

maar dat vooral voor kleine gemeenten een onafhankelijke rekenkamer te veel kosten met zich 

meebrengt. Daarnaast stelde de RvS dat het voorstel van een verplichte onafhankelijke rekenkamer te 

veel inbreuk maakt op het open karakter van de Gemeentewet: De RvS oordeelde dat het mogelijk 

moest zijn dat een gemeenteraad de controletaken van een rekenkamer zelf uitvoert. Bij de 

behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd in lijn met het advies van de RvS de 

mogelijkheid in het wetsvoorstel opgenomen dat gemeenten middels het opstellen van een verordening 

zelf regels kunnen stellen aan de inrichting van de verplichte rekenkamerfunctie. Gemeenten zouden 

zodoende gestimuleerd worden zelfstandig aan de slag te gaan met de inrichting van de 
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rekenkamerfunctie. Op 4 juli 2002 wordt de Aanpassingswet Dualisering Gemeentebestuur 

aangenomen. Nadat ook de Eerste Kamer goedkeuring heeft gegeven voor de wet, is de verplichte 

rekenkamerfunctie vanaf 1 januari 2006 een feit. (Beerman, 2006; Kamerstukken II 1999-2000, 

27751, nr.1-77) 

De wettelijke grondslag met betrekking tot de lokale rekenkamer biedt een grote mate van autonomie 

voor gemeenten, wanneer er voor wordt gekozen een rekenkamercommissie in te stellen ten  faveure 

van een (onafhankelijke) rekenkamer. De verschillen tussen een (onafhankelijke) rekenkamer en een 

rekenkamercommissie, volgens de bepalingen in de wet, worden onderstaand schematisch 

weergegeven: 

Wettelijk voorgeschreven Rekenkamer Rekenkamercommissie 

Taken Doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid onderzoeken 

Gelijk aan rekenkamer 

Bevoegdheden Informatie binnen gemeente: 

- Documenten 

- Inlichtingen 

Derden: 

- Documenten 

Vrij (de gemeenteraad kan dit 

zelf regelen) 

Rapportage verplichtingen - Rapportage bevindingen 

vastleggen 

- Wederhoor (*) 

- Jaarverslag opstellen 

Gelijk aan rekenkamer 

Samenstelling Eenhoofdig of collegiaal Vrij 

Benoemingen Benoemingen voor zes jaar Vrij 

Ontslag Ontslag alleen vanwege bepaalde 

wettelijke bepalingen 

Vrij 

Lidmaatschap raadsleden Onverenigbaar Vrij 

Keuze onderwerpen Bepaalt de rekenkamer zelf Gelijk aan rekenkamer 

Ambtelijke ondersteuning Gewaarborgd Vrij 

Budget De raad stelt nodige middelen 

beschikbaar 

Vrij 

Wettelijke basis Gemeentewet Hfdst. IVa Gemeentewet Hfdst. IVb 

*Wederhoor is geen verplichting die uit de wet voortvloeit. Met het oog op de zorgvuldigheid is het 

van groot belang dat de onderzochte partij de gelegenheid krijgt om eventuele onjuistheden in het 

ontwerp-onderzoeksrapport te melden.  

(Vereniging van Nederlandse Gemeenten & Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & 

Rekenkamercommissies,2011, p. 15) 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, zijn voor een rekenkamercommissie enkel de taken en 

rapportageverplichtingen wettelijk vastgelegd.  
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§3.2 Praktische invulling van de rekenkamerfunctie in het lokale bestuur 

Brandsen et al. (2007) hebben in een evaluatieonderzoek naar de invulling van lokale en provinciale 

rekenkamers een enquête voorgelegd aan alle gemeentelijke griffiers en secretarissen. Van de 

mogelijke 1352 respondenten reageerden er 556. Belangrijke uitkomst van de enquête is dat 77% van 

de gemeenten heeft gekozen de rekenkamerfunctie praktisch in te vullen als rekenkamercommissie. 

Daarnaast is 26% van de gemeentelijke rekenkamerfuncties een samenwerkingsverband, welke 

uiteenlopen van twee tot zeven gemeenten. Ook blijkt uit de enquête dat grote gemeenten vaker kiezen 

voor een rekenkamer dan voor een rekenkamercommissie, wat zeer waarschijnlijk samenhangt met 

een beperkt budget in kleine gemeenten. Daarnaast kunnen kleine gemeenten zich misschien beperkt 

voelen door een onafhankelijke rekenkamer, doordat er met kortere lijnen wordt gewerkt. Hierdoor zal 

er eerder gekozen worden voor een rekenkamercommissie, waarbij wordt aangenomen dat wanneer er 

raadsleden zitting hebben in een rekenkamercommissie, dit leidt tot een grotere betrokkenheid ten 

opzichte van de gemeenteraad.  

In het door Brandsen et al. uitgevoerde evaluatieonderzoek uit 2007 naar de invulling van de lokale en 

provinciale rekenkamers werd in de enquête ook onderstaande stelling opgenomen:  

 

 

 Figuur 5 (Brandsen et al., 2007) 

Uit de figuur is duidelijk op te maken, dat er een verband bestaat tussen de schaalgrootte van een 

gemeente en de keuze om de rekenkamer te laten vervallen indien er geen wettelijke verplichting meer 

zou zijn.  

In een hernieuwd evaluatieonderzoek naar de invulling van de lokale en provinciale rekenkamer dat 

door Berenschot in 2011 in opdracht van het ministerie van BZK is uitgevoerd is de volgende figuur 

opgenomen: 

 

 Figuur 6 

(Berenschot & 

Min BZK, 2011) 



 

21 

Uit de figuur is op te maken dat er geen significant verband bestaat tussen de wijze waarop de lokale 

rekenkamer is ingevuld en de kans dat een rekenkamer wordt opgeheven wanneer de wettelijke 

verplichting vervalt. Voor alle vormen van aangeschreven lokale rekenkamers geldt, dat een 

meerderheid de kans dat een rekenkamer(commissie) wordt opgeheven wanneer de wettelijke 

verplichting komt te vervallen niet groot/niet klein tot (zeer) klein beoordeelt. Bovenstaande 

constateringen naar aanleiding van de beide figuren benadrukken, dat men binnen het lokale en 

provinciale bestuur in toenemende mate positief staat tegenover het instituut van de lokale 

rekenkamer. Dit maakt de in dit onderzoek geldende vraagstelling

1
 extra relevant, doordat over het algemeen men er positief tegenover staat om de onderzoeken van de 

lokale rekenkamer effectiever te laten zijn.  

 

§3.3 De gemeente Lingewaard 

De gemeente Lingewaard is op 1 januari 2001 ontstaan, na een fusie tussen de gemeenten Bemmel, 

Huissen en Gendt. De gemeente telt ruim 45.000 inwoners, welke zijn verspreid over een zevental 

woonkernen, te weten; Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen en Ressen. (url: 

http://www.lingewaard.nl/, vinddatum 16-02-2012). De gemeente maakt deel uit van de Stadsregio 

Arnhem - Nijmegen en grenst aan de gemeenten Duiven, Westervoort, Arnhem, Overbetuwe en 

Nijmegen en Rijnwaarden.  

De gemeenteraad van Lingewaard bestaat uit 29 zetels. In de volgende tabel wordt de huidige 

zetelverdeling in de raad weergegeven: 

 

Partij Zetelaantal: 

B’06/Lokaal 2000  7 

CDA 4 

Lokaal Belang Lingewaard 4 

D66 3 

Lingewaard NU 3 

VVD 3 

GroenLinks 2 

PvdA 2 

Fractie Reijmers 1 

 

Het college van B &W van de gemeente Lingewaard wordt gevormd door burgemeester dhr. H.H. de 

Vries en een viertal wethouders, te weten dhr. F.M. Schut, dhr. Th. Janssen, dhr. C.J. Telder en dhr. B. 

van Eeten. Het college wordt gecompleteerd door mw. drs. E.R. Loenen, de gemeentesecretaris.  (url: 

http://www.lingewaard.nl/gemeente-en-organisatie/samenstelling-gemeenteraad_3177/ & 

http://www.lingewaard.nl/gemeente-en-organisatie/college-van-bw_287/, vinddatum 16-02-2012) 

 

§3.4 Historische schets en structuur van de rekenkamercommissie Lingewaard 

De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard bestaat sinds april 2002. De huidige structuur 

van de rekenkamercommissie is vastgelegd zoals opgesteld door de gemeenteraad volgens de 

verordening van december 2004. Lingewaard had dus al voor de wettelijke verplichting van 2006 een 

rekenkamer. De gemeente Lingewaard kent een rekenkamerfunctie, die grofweg het meest wegheeft 

                                                           
1
De vraagstelling in dit onderzoek luidt: Wat zijn de belangrijkste factoren die de doorwerking van de adviezen 

van de rekenkamer in het beleid en regelgeving beïnvloeden en hoe kan deze doorwerking worden verbeterd? 

http://www.lingewaard.nl/
http://www.lingewaard.nl/gemeente-en-organisatie/samenstelling-gemeenteraad_3177/
http://www.lingewaard.nl/gemeente-en-organisatie/college-van-bw_287/
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van een rekenkamercommissie. Dit wil zeggen, dat naast de onafhankelijke voorzitter en secretaris van 

de rekenkamer, de rekenkamer bestaat uit leden welke verbonden zijn aan een van de partijen die ook 

zitting hebben in de gemeenteraad. Waar de meeste rekenkamercommissies echter leden kennen, die 

zelf zitting hebben in de gemeenteraad, is er binnen de gemeente Lingewaard voor gekozen om enkel 

leden tot de rekenkamer toe te laten die nog geen lid zijn van de gemeenteraad. Met andere woorden: 

Een lid van een lokale partij of lokale afdeling van een nationale partij kan enkel óf in de 

gemeenteraad óf in de rekenkamer zitting nemen. Voor deze opzet is gekozen om mogelijke 

conflicterende belangen te voorkomen.  

De rekenkamercommissie Lingewaard is als volgt samengesteld: Drs. L.F.J. Dolmans is voorzitter van 

de rekenkamercommissie en mr. E.A.M. Masselink is de commissiesecretaris. Naast hen, wordt de 

rekenkamercommissie, zoals eerder aangegeven, gevormd door een achttal leden welke verbonden 

zijn aan één van de lokale partijen of lokale afdelingen van landelijke partijen. In de volgende tabel 

staat vermeld aan welke partij zij officieel verbonden zijn: 

 

Lid Verbonden aan: 

J. van den Beemt PvdA 

N.J.G. Broex CDA 

J.W.G.H. Haafs B06-L2000 

P.A.T. Hendriks Lokaal Belang Lingewaard 

P. Houtsma Lingewaard.nu 

A.H. van de Sant D66 

M.T.J. Janssen GroenLinks 

M.C. Willemsen VVD 

(url: http://www.lingewaard.nl/gemeente-en-organisatie/rekenkamercommissie_285/, vinddatum 16-

02-2012) 

 

Zoals uit bovenstaande tabel is op te maken zijn, met uitzondering van de eenmansfractie Reijmers, 

alle partijen vertegenwoordigd binnen de rekenkamercommissie.  Dit is een bewuste invulling, om een 

eventuele waan van partijpolitiek tot een minimum te reduceren.  

 

§3.5 Kwaliteitseisen rekenkameronderzoek 

De Vereniging van Griffiers heeft een handreiking opgesteld ter ondersteuning van de inrichting en 

uitvoering van de rekenkamer(commissie). Hierin staan een aantal kwaliteitseisen waaraan lokaal 

rekenkameronderzoek dient te voldoen. Zo dient een rekenkameronderzoek betrouwbaar, degelijk en 

onpartijdig te zijn. Hierdoor is het van belang dat een onderzoek zorgvuldig verloopt: 

 "Zorgvuldig wil zeggen dat er prudent wordt omgegaan met de informatie waar de rekenkamer op 

basis van haar bevoegdheden toegang tot heeft, dat de onderzochte de kans krijgt om te reageren op 

feiten en conclusies en dat de resultaten van het onderzoek op een evenwichtige wijze openbaar 

worden gemaakt. " (Vereniging van Griffiers, 2005. Handreiking De lokale rekenkamer en 

rekenkamerfunctie, p. 31)  

 

http://www.lingewaard.nl/gemeente-en-organisatie/rekenkamercommissie_285/
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Naast deze, zijn er nog een zevental aanvullende kwaliteitseisen die aan rekenkameronderzoek worden 

gesteld, te weten: 

 

- Objectiviteit: Het onderzoeksonderwerp wordt zo gekozen dat de selectie van de te onderzoeken en 

in rapportage te presenteren feiten zonder vooringenomenheid plaats vindt en evenwichtig is.  Feiten 

worden in rapporten gescheiden van oordelen gepresenteerd. Taalgebruik is niet tendentieus en niet 

suggestief; 

- Onderbouwing: methoden en technieken van gegevensverzameling voldoen aan de eisen van 

validiteit en betrouwbaarheid. Conclusies van het onderzoeken vloeien logisch voort uit de 

bevindingen. Bevindingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op schriftelijke bronnen of andere 

vastleggingen en liefst op meer dan een bron. Feiten zijn geverifieerd aan de bron; 

- Consistentie: Gehanteerde normen, oordelen en aanbevelingen zijn binnen hetzelfde onderzoek in 

overeenstemming met elkaar. Zij zijn in principe ook in overeenstemming met normen gehanteerd in 

een ander (eerder) rekenkameronderzoek; 

- Bruikbaarheid: Het onderzoeksrapport geeft toegankelijke, bondige en actuele informatie waarmee 

college, raad en directies van gecontroleerde organen iets kunnen doen in termen van het verbeteren 

van het functioneren. Er wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. Duidelijk moet zijn op 

welke punten en van wie de rekenkamer actie verwacht;  

- Onafhankelijkheid: De keuze van onderwerpen, aspecten en te hanteren normen vindt plaats in 

volledige vrijheid en zonder vatbaar te zijn voor welke pressie dan ook; 

- Doelmatigheid: Het onderzoek wordt voldoende afgebakend en de aanpak van het onderzoek is 

doelgericht. Bij de keuze van methoden en technieken wordt een afweging gemaakt van de kosten en 

baten. De organisatie van het onderzoek voldoet aan de algemene eisen van goed projectmanagement; 

- Controleerbaarheid: Het onderzoeksproces wordt zodanig vastgelegd dat reconstructie plaats kan 

vinden. Belangrijke beslissingen in het onderzoek en daarbij behorende overwegingen worden 

schriftelijk vastgelegd. De dossiervorming is toegankelijk en er wordt een logboek bijgehouden. 

(Vereniging van Griffiers, 2005. Handreiking De lokale rekenkamer en rekenkamerfunctie, p. 31) 

 

§3.6 Proces rekenkameronderzoek 

Naast de vereisten, die door de Vereniging van Griffiers zijn opgesteld met betrekking tot het feitelijke 

onderzoek, het adviesproduct, zijn er door de Vereniging van Griffiers ook enkele kwaliteitseisen 

opgesteld met betrekking tot het adviesproces. (2005, p. 32-35) De onderstaande stappen dienen allen 

voor te komen, wil men van kunnen spreken van een kwalitatief juist onderzoeksproces: 

 

- Onderwerpskeuze: Aan de hand van vooraf opgestelde criteria bepaalt de rekenkamer(commissie) het 

onderzoeksonderwerp en de keuze wordt beargumenteerd; 

- Opstellen onderzoeksopzet en -vragen: Er wordt door de rekenkamer een onderzoeksopzet en 

onderzoeksvragen vastgesteld. Hieruit blijkt hoe het onderzoek wordt aangepakt; 

- Onderzoeksvoorstel met tijdsplanning, begroting en inschatting van de benodigde capaciteit: Het 

onderzoeksvoorstel bevat een tijdsplanning, een begroting van de kosten en een inschatting van de 

benodigde capaciteit (intern vrijgemaakt of extern ingekocht). Ook de wijze waarop de beoordeling 

van de onderzochte organisaties tot stand zal komen is uitgewerkt; 

- Aankondiging: Na bespreking en vaststelling van het onderzoeksvoorstel worden de gecontroleerde 

instanties ingelicht over de hoofdlijnen van het onderzoek en het verloop van de verdere procedure. 

Vastgelegd wordt op welk moment en aan wie gemeld wordt dat een onderzoek wordt gestart, 

Voorkomen moet worden dat een aankondiging volgt nadat het onderzoek al is gestart. De 

aankondiging dient duidelijk te vermelden wat de aard en planning van het onderzoek is en welk 

beslag er wordt gelegd op medewerkers van de onderzochte organisatie. Daarnaast plant de 
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projectleider van het onderzoek een introductiegesprek waarin nadere toelichting wordt gegeven aan 

de meest betrokkenen bij de onderzochte organisatie of betrokken wethouder; 

- Onderzoeksfase: Tijdens de onderzoeksfase vergaren de rekenkameronderzoekers de noodzakelijke 

informatie en formuleren hun bevindingen. In beginsel communiceert de rekenkamer in deze fase niet 

over het onderzoek; 

- Conceptrapport: De onderzoeker stelt een voorlopig rapport vast, waarin de feitelijke bevindingen 

zijn opgenomen. Hierin zijn nog geen beleidsmatige conclusies, bestuurlijke oordelen of 

aanbevelingen opgenomen. In overleg tussen de uitvoerende onderzoeker(s) en de rekenkamer wordt 

vervolgens overeenstemming gezocht ten aanzien van de bestuurlijke boodschap die uit de 

bevindingen dient te worden afgeleid. Vervolgens worden de conclusies en aanbevelingen 

geformuleerd; 

- Wederhoor: In verband met de zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partij de 

kans heeft om eventuele feitelijke onjuistheden in het (nog niet gepubliceerde) onderzoeksrapport te 

melden. Vooraf kan daarom worden vastgelegd op welk moment in het onderzoeksproces wederhoor 

plaatsvindt, aan wie het rapport wordt voorgelegd, welke termijn hiervoor staat en hoe de voorgestelde 

aanpassingen in het rapport worden verwerkt.  Er is een onderscheid tussen ambtelijke en bestuurlijk 

wederhoor. Bij ambtelijk wederhoor worden de feitelijke bevindingen aan de betreffende ambtenaren 

voorgelegd om eventuele onjuistheden te corrigeren. Bij bestuurlijk wederhoor wordt de 

verantwoordelijke wethouder of het college de gelegenheid geboden om te reageren op de conclusies, 

oordelen en aanbevelingen die de rekenkamer verbind aan de bevindingen. Het toepassen van de 

procedure van wederhoor voorkomt dat tijdens de raadsbehandeling discussie ontstaat over de 

juistheid van de feiten. Deze discussie dient gericht te zijn op de conclusies, oordelen en 

aanbevelingen van het adviesrapport en de door het college opgestelde toezeggingen.  

- Definitief rapport: Wanneer de procedure van wederhoor is toegepast, kan het definitieve rapport 

worden gepubliceerd. De gemeenteraad wordt over het algemeen gezien als de belangrijkste afnemer 

van de onderzoeksresultaten. Doorgaans valt de publicatie van het rapport samen met een presentatie 

van de onderzoeksresultaten in een raadsvergadering. Indien er veel media-aandacht is voor een 

rekenkameronderzoek, is het beleggen van een persconferentie of het houden van interviews een 

mogelijkheid.   

- Nazorg: Onderzoeksrapport worden meestal gevolgd door toezegging van het college (plan van 

aanpak). Het is voor de effectiviteit van de rekenkamer van doorslaggevend belang of deze 

toezeggingen ook worden nagekomen. (Vereniging van Griffiers (2005). Handreiking De lokale 

rekenkamer en rekenkamerfunctie, p. 32-35). 
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In de onderstaande figuur 7 worden de achtereenvolgende stappen in het onderzoeksproces nogmaals 

schematisch weergegeven:   

 

Figuur 7 (Morlog, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3.7 Eerdere evaluatie van doorwerking rekenkameradviezen Lingewaard 

In het in 2008 door de rekenkamercommissie Lingewaard uitgevoerde onderzoek naar uitoefening 

controle wordt kort ingegaan op de doorwerking van de onderzoeken tot 2007.  Belangrijkste 

conclusie uit dit onderzoek is, dat de “onderzoeken van de rekenkamercommissie over het algemeen 

geen aanleiding zijn voor een georganiseerd proces, waarin conclusies en aanbevelingen een vervolg 

krijgen”. (Rekenkamercommissie Lingewaard, onderzoeksrapport Uitoefening Controle, 2008) 

Zo wordt er gesteld dat de onderzoeken geen thema zijn binnen het managementteam van de gemeente 

en dat er geen centraal punt is in de organisatie van waaruit de te ondernemen acties naar aanleiding 

van de onderzoeken worden geformuleerd en gevolgd.  

 

In de volgende paragraaf komt aan bod hoe doorwerking in dit onderzoek wordt gemeten en welke 

onderzoeksmethoden hiervoor zullen worden gebruikt. Daarnaast wordt het theoretisch begrip van 

doorwerking verder geoperationaliseerd. In de daarop volgende paragraaf, de analyse, wordt 

vervolgens per onderzoek van de rekenkamercommissie Lingewaard vastgesteld wat de mate van 

doorwerking is en wordt er gereflecteerd op de hierboven vermelde bevindingen uit het eerdere interne 

onderzoek van de gemeente Lingewaard. 
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4. Methodologisch kader 

 

In de voorgaande paragrafen is het beleidsproces besproken en is het centrale begrip van doorwerking 

aan bod gekomen, met de daarbij behorende indicatoren. Daarnaast is een beeld geschetst van de 

gemeente Lingewaard an sich. In deze paragraaf komen de onderzoeksmethoden aan bod die zullen 

worden gehanteerd, om binnen de gemeente Lingewaard de mate van doorwerking van de adviezen 

van de rekenkamercommissie en de daarvoor verklarende factoren vast te stellen.  

 

§4.1 Onderzoekdesign 

Vennix spreekt over een drietal onderzoeksdesigns: Het experiment, de survey en de casestudy. 

(Theorie en praktijk van empirisch onderzoek, 2007, p. 112 e.v.) Het experiment en de survey hebben 

een kwantitatief karakter en een empirisch-analytische traditie. De casestudy kent juist een 

kwalitatieve inslag. Hoewel een combinatie van deze drie strategieën de validiteit en betrouwbaarheid 

van het onderzoek ten goede komt, is gekozen om in dit onderzoek gebruik te maken van de 

casestudy. Hiervoor is gekozen, omdat er in dit onderzoek een groot aantal kenmerken en hun 

onderliggende verband wordt onderzocht van een beperkt aantal onderzoekseenheden (N=1). Doordat 

deze kenmerken met gebruik van kwalitatieve methoden worden onderzocht in hun natuurlijke 

omgeving , is de casestudy het meest passende onderzoeksdesign voor dit onderzoek. Yin definieert 

een casestudy als: 

" an empirical inquiry that: 

- investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when 

- the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which; 

- multiple sources of evidence are used." (Yin, 1989, p. 23. In: Vennix, 2007, p. 141) 

 

Swanborn hanteert een andere definitie. Hierin worden zes kenmerken van de casestudy beschreven: 

"Bij een casestudy gaat het om de bestudering van een sociaal verschijnsel, of sociale verschijnselen, 

a) bij een drager of slechts enkele dragers van het verschijnsel: mensen, groepen, met elkaar 

interacterende mensen en groepen 

b) in de natuurlijke omgeving (dus niet in een laboratorium) 

c) over een bepaalde periode, waarbij op diverse tijdstippen metingen worden gedaan, dan wel dat 

achteraf informatie over ontwikkelingen in die periode wordt verzameld 

d) waarbij meestal diverse databronnen worden gebruikt (triangulatie); de belangrijkste zijn 

documenten, interviews met sleutelpersonen en participerende observatie 

e) waarbij de onderzoeker gericht is op een gedetailleerde beschrijving van stabiliteit en verandering 

van tal van variabelen en het daardoor op het spoor komen van verklaringen van processen 

f) en deze beschrijvingen en verklaringen getoetst worden (door bespreking met, voorleggen van 

tussen- en eindresultaten) aan de beschrijvingen en verklaringen die door de onderzochten zelf 

worden gegeven" (Swanborn, 1996, p. 22. In: Vennix, 2007, p. 141) 

 

Al deze kenmerken zijn in meer of mindere mate van toepassing op dit onderzoek, waardoor de 

casestudy als onderzoeksdesign voor dit onderzoek wordt gerechtvaardigd. Meer gespecificeerd is er 

in dit onderzoek sprake van een single-casestudy: De doorwerking van de rekenkameronderzoeken 

worden enkel onderzocht voor de enkele casus van de gemeente Lingewaard en wordt niet vergeleken 

met een andere casus. Voor de gemeente Lingewaard is gekozen in verband met het combineren van 

het onderzoek met een stage bij de rekenkamercommissie Lingewaard. Hierdoor is het mogelijk de 

onderzoekseenheden in hun natuurlijke omgeving te onderzoeken.  
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§4.2 Technieken van dataverzameling 

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van verschillende waarnemingsmethoden. Het interview en de 

literatuurstudie (of documentenanalyse) staan centraal in dit onderzoek, eventueel aangevuld met de 

resultaten uit een participerende observatie gedurende mijn stagewerkzaamheden binnen de 

rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard. Voor deze methoden is gekozen vanwege het in 

dit onderzoek geldende onderzoekdesign van de casestudy. Het gekozen onderzoeksdesign en de 

gekozen waarnemingsmethoden passen het best bij dit onderzoek, doordat de factoren achter de 

doorwerking van de rekenkameronderzoeken in de natuurlijke omgeving van de 

rekenkamercommissie Lingewaard worden onderzocht.  

Boeije (Analyseren in kwalitatief onderzoek: Denken en doen, 2008, p. 58) onderscheidt drie soorten 

interviews: ongestructureerde, halfgestructureerde en gestructureerde interviews. Deze structurering 

heeft invloed op de inhoud, formulering, volgorde en de antwoordkeuze van de vragen. In dit 

onderzoek is er voor gekozen deze vier zaken niet geheel open te laten. Ze  zullen enigszins 

voorbereid worden aan de hand van een lijst van onderwerpen: De interviewguide. De onderwerpen 

komen vervolgens aan bod tijdens het interview. Dit zijn kenmerken van een halfgestructureerd 

interview. Boeije stelt ook dat het interview binnen het referentiekader van de geïnterviewde moet 

liggen. Dit wordt gewaarborgd binnen dit onderzoek omdat samen met de stagebegeleider de geschikte 

beleidsmedewerkers geworven zijn. Deze beleidsmedewerkers worden vervolgens op de hoogte 

gebracht van het interview en als mocht blijken dat het interview niet binnen het referentiekader ligt, 

hebben zij de mogelijkheid van het interview af te zien.  

 

Participerende observatie is volgens Boeije (2008, p. 55) "een paraplubegrip voor diverse methoden 

van informatievergaring, dat wil zeggen dat de onderzoeker observaties verricht, toekijkt terwijl 

anderen dingen doen, meeloopt met personen, deelneemt aan hun bezigheden, stukken leest, hulp 

verleent of klusjes doet, gesprekjes voert en interviews houdt. De methode is vermoeiend voor de 

onderzoeker, omdat het een zwaar beroep doet op zijn sociale vaardigheden en zijn geheugen. De 

onderzoeker selecteert voortdurend, hij is insider en outsider tegelijk, doet mee en neemt waar, 

participeert en maakt aantekeningen. Dit is de onderzoeker als maatinstrument in optima forma."   

 

§4.3 Triangulatie 

Triangulatie wil zeggen, dat "er meer metingen worden verricht vanuit verschillende invalshoeken." 

(Boeije, 2008, p. 152) Er bestaan meerdere vormen van triangulatie, te weten:  

- Theoretische triangulatie: Wordt toegepast om de verklarende kracht van verschillende 

 theorieën te onderzoeken, om zo de geldigheid van de interpretaties te versterken; 

- Datatriangulatie: Betreft het toepassen van verschillende waarnemingsmomenten voor 

 dezelfde waarneming; 

-  Methodische triangulatie: Waarnemingen worden herhaald, doordat bijvoorbeeld 

 interviewgegevens andere elementen van een verschijnsel doen oplichten dan het waarnemen 

 van gedrag door observaties en dat die weer andere elementen laten zien dan bijvoorbeeld 

 documenten; 

-  Onderzoekerstriangulatie: Wordt mede gedaan om de 'interbeoordelaarbetrouwbaarheid' na te 

 streven. Onderzoekers kunnen elkaars interviews en aantekeningen becommentariëren om de 

 kwaliteit van de dataverzameling te vergroten. Tijdens de analyse kunnen ze hun werkwijzen 

 op elkaar afstemmen, zodat de consistentie wordt vergroot. Onderzoekers vanuit diverse 

 disciplines of onderzoekers die een verschillende betrokkenheid bij een onderzoek hebben, 

 kunnen elkaars interpretaties bediscussiëren op hun juistheid (validiteit).  

(Boeije, 2008, pp. 152- 153) 
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In dit onderzoek wordt, behalve de onderzoekerstriangulatie, gebruik gemaakt van alle vormen van 

triangulatie, om zodoende de validiteit van het onderzoek te waarborgen.  

 

§4.4 Onderzochte adviezen 

Voor het vaststellen van de mate van doorwerking van de door de rekenkamercommissie uitgebrachte 

adviezen en de daarvoor verklarende factoren, worden de publicaties van de rekenkamercommissie 

Lingewaard over de periode 2007-2011 onderzocht. Voor deze periode is gekozen, doordat er voor de 

onderzoeken tot 2007 reeds een intern onderzoek is geweest binnen de gemeente Lingewaard naar de 

doorwerking ervan. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de publicaties van de rekenkamercommissie Lingewaard voor de 

periode 2007 tot en met 2011: 

 

Onderzoeks- / publicatiejaar Onderwerp 

2007 Bedrijfsvoering 

2007 Jeugd- en jongerenwerk 

2008 Uitoefening controle 

2008 Uitvoering begroting 

2009 Inhuur externen 

2009 Declaratie college van B&W 

2010 Verhuiskosten burgemeester 

2010/2011 Diftar 

2011 Grondexploitatie 

2011 Personeelslasten 

 

§4.5 Data-analyse 

Om per gepubliceerd advies vast te kunnen stellen wat de mate van doorwerking is en welke factoren 

darvoor verklarend zijn, wordt voor dit onderzoek gebruikgemaakt van de gegevens van verschillende 

waarnemingsmethoden. Naast de interviews met de betrokkenen van de uitgebrachte adviezen van de 

rekenkamercommissie (ambtenaren, leden rekenkamercommissie, raadsleden, etc.) wordt er ook 

gebruikgemaakt van documentenanalyse en de resultaten uit mijn participerende observatie. Het 

spreekt voor zich dat de fysieke onderzoeksrapporten zullen worden onderzocht. De geformuleerde 

adviezen en aanbevelingen zullen worden vergeleken met de door het college van B&W 

geformuleerde aandachtspunten uit het plan van aanpak, dat voor ieder uitgebracht rapport van de 

rekenkamercommissie dient te worden opgesteld. Daarnaast zal de verslaggeving van de 

raadsvergadering waarin het betreffende onderzoek wordt besproken worden bestudeerd. Deze 

gegevens worden vergeleken met de resultaten uit de interviews met de betrokkenen en de observaties, 

zodat er, zoals eerder aangegeven, sprake is van methodische triangulatie.  

 

 



 

29 

Om op een methodisch juiste manier de veelvoud aan onderzoeksmateriaal te kunnen analyseren en 

om de validiteit van het op basis van deze gegevens opstellen van conclusies te waarborgen, wordt er 

gebruikgemaakt van de kwalitatieve methode van het coderen. In de kwalitatieve methode wordt er 

een drietal typen van coderen onderscheiden, te weten: 

- De open codering; 

- de axiale codering; 

- de selectieve codering. 

(Boeije, 2008, p. 85-120) 

 

Open coderen houdt in, dat alle gegevens die zijn verzameld zeer zorgvuldig worden gelezen en 

worden ingedeeld in fragmenten. De relevante fragmenten worden gelabeld en onderling vergeleken. 

Open coderen vind voornamelijk plaats aan het begin van het onderzoek en start al tijdens de eerste 

dataverzameling. Selectie op basis van relevantie van het onderzoeksmateriaal vindt nog niet of 

nauwelijks plaats, omdat nog niet bekend is wat de onderzoeker zal tegenkomen in het verdere 

onderzoek. Het resultaat van open coderen is een lijst met codes of een codeboom. (Boeije, 2008, p. 

85-87) 

 

Axiaal coderen staat voor codering rond een as, oftewel rond een enkele categorie. Tijdens het axiaal 

coderen wordt de betekenis van de belangrijkste begrippen achterhaald en wordt het begrip waar 

mogelijk omschreven. Het wordt duidelijk waaraan een categorie wordt herkend en op grond van 

welke indicaties in de gegevens dit gebeurt. Het doel van axiaal coderen is uit te maken wat 

belangrijke en minder belangrijke elementen van het onderzoek zijn en het reduceren van de omvang 

van de gegevens en de codes.  (Boeije, 2008, p. 98-104) 

 

Selectief coderen is "selecting the core category, systematically relating it to other categories, and 

filling in categories that need further refinement and development". (Boeije, 2008, p. 105)  

Na de uiteenrafeling van de gegevens worden deze in elkaar geschoven en wordt er structuur in 

aangebracht. In de fase van het selectief coderen ligt de nadruk op integratie en het leggen van 

verbanden tussen de categorieën. Dit vind plaats aan het einde van het onderzoek. Een tweede 

activiteit is het toetsen van de relaties tussen de categorieën op hun juistheid. (Boeije, 2008, p. 105-

116) 

 

Door het toepassen van de kwalitatieve methode van het coderen, kan het onderzoeksmateriaal worden 

georganiseerd. Daarnaast is coderen ook belangrijk voor de data-interpretatie. Boeije: "Ten eerste is 

het een hulpmiddel bij de ontginning van het onderzoeksterrein. Dat komt omdat tijdens het coderen 

continu vragen aan het onderzoeksmateriaal worden gesteld. Dit heet ook wel heuristiek. Ten tweede 

is het de drijvende kracht achter de categorisering en begripsvorming. Ten derde speelt het een rol bij 

de reconstructie, het weer in elkaar zetten van de gegevens." (Boeije, 2008, p. 116-117) 

Zodoende, kunnen uiteindelijk de onderzoeksvragen beantwoord worden met een zo groot mogelijke 

validiteit.   

 

In het voorgaande van deze paragraaf is aan bod gekomen welke onderzoeksmethoden worden 

gehanteerd om de mate van doorwerking vast te stellen voor de publicaties van de 

rekenkamercommissie Lingewaard. Ook is er verantwoord welke publicaties van de 

rekenkamercommissie is zullen worden geanalyseerd. Deze paragraaf wordt afgesloten met de 

operationalisatie van de theorie.  
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§4.6 Operationalisatie 

In het theoretisch kader is in §2.6 en §2.7 reeds aangegeven hoe doorwerking in dit onderzoek zal 

worden getoetst, aan de hand van de indicatoren die zijn ontleend aan Putters, Brandsen et al. (2004) 

betreffende het onderzoek naar doorwerking binnen publieke adviescommissies. In het hierna 

volgende komt het causale model aan bod, waarin de in dit onderzoek onderzochte onafhankelijke en 

afhankelijke variabelen staan weergegeven. Daarnaast wordt er een uitgewerkte boomstructuur 

weergegeven, welke van toepassing is op dit onderzoek naar de doorwerking van adviezen en 

aanbevelingen van publicaties van de rekenkamercommissie Lingewaard. Deze boomstructuur zal als 

analysekader worden toegepast in het verdere onderzoek. Op de daarna volgende pagina’s wordt in 

een tabel per indicator de hypothese gegeven van de verwachte invloed op doorwerking. 

 

Het causale model dat van toepassing is op dit onderzoek staat hieronder weergegeven. Zoals uit het 

model valt op te maken is er sprake van multipele causaliteit: Er zijn meerdere onafhankelijke 

variabelen die doorwerking (de afhankelijke variabele) verklaren. 

 

 

 



 

Theoretisch begrip    Dimensies    Indicatoren_________________________________________ 
           Deskundigheid 

            Grootte  

       Samenstelling (*)   Pluriformiteit 

           Gewicht 

           Mate van ondersteuning 

           Aard van ondersteuning   

                   

           Ambitieniveau type doorwerking 

      Taakopvatting (*)   Dienstbaarheid 

           Kwaliteit       

        

           Wijze van opstellen werkprogramma 

 Doorwerking         Wijze van uitwerking vraagstelling 

            Aanpak onderzoek      

      Proceskenmerken   Contact / afstemming raad en college 

           Contact met en draagvlakverwerving bij maatschappelijke organisaties

           Kwaliteitsborging en procesmanagement 

            

           Kenmerken advies 

      Adviesproduct   Presentatie - / publicatievorm 

           Timing van adviezen 

                    

           Aflevering 

           Verspreiding 

      Nazorg    Publicatie 

           Informele verspreiding 

           Natraject 

             

           Politiek- bestuurlijke actualiteit 

      Omgevingsfactoren   Mate van beleidsconcurrentie  

            Politiek - institutionele verhoudingen 

           Mate van consensus over doelen en kennis 
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Dimensie Indicator Hypothese van verwachte invloed op 

doorwerking 

Samenstelling (*) Deskundigheid (*) Een grotere deskundigheid van de 

voorzitter en de leden van de rekenkamer 

leidt tot een grotere kans op doorwerking. 

Samenstelling (*) Grootte (*) Hoe groter de rekenkamer in ledenaantal, 

des te groter de kans op doorwerking zal 

zijn.  

Samenstelling (*)  Pluriformiteit (*) Een rekenkamer welke bestaat uit leden 

met een grote verscheidenheid aan 

politieke kleur, leidt tot een grotere mate 

van doorwerking.  

Samenstelling (*) Gewicht (*) Een sterke reputatie van de voorzitter en 

de leden van de rekenkamer leidt tot een 

grotere kans op doorwerking. 

Samenstelling (*) Mate van ondersteuning (*)  Hoe groter de staff waarover de 

rekenkamer kan beschikken, des te groter 

is de kans op doorwerking. 

Samenstelling (*) Aard van ondersteuning (*) Indien de rekenkamer beschikt over een 

onafhankelijke staff, zal de kans op 

doorwerking kleiner zijn, dan wanneer de 

staff ambtelijk verbonden is aan de 

gemeentelijke organisatie.  

Taakopvatting (*) Ambitieniveau type doorwerking (*) Wanneer de onderzoeken van de 

rekenkamer primair gericht zijn op een 

directe toepassing in beleid en 

regelgeving, zal er een grotere kans 

bestaan op doorwerking dan wanneer de 

onderzoeken conceptueel van aard zijn.  

Taakopvatting (*) Dienstbaarheid (*) Indien de rekenkamer streeft naar directe 

ondersteuning, zal de mate van 

doorwerking groter zijn, dan wanneer zij 

streeft naar het ‘stof doen opwaaien’. 

Taakopvatting (*) Kwaliteit (*) Streeft de rekenkamer naar een zo groot 

mogelijk draagvlak voor de 

aanbevelingen, des te groter is de kans op 

doorwerking. 

Proceskenmerken  Wijze van opstellen werkprogramma Wanneer de raad en het college de 

mogelijkheid hebben tot het plaatsen van 

onderwerpen op de onderzoeksagenda, 

wordt de mate van doorwerking vergroot. 

Proceskenmerken  Wijze van uitwerking vraagstelling Hoe concreter de vraagstelling van een 

onderzoek wordt uitgewerkt, des te groter 

is de kans op doorwerking.  

Proceskenmerken  Aanpak onderzoek  Hoe transparanter de rekenkamer de 

onderzoeken aanpakt, des te groter is de 

kans op doorwerking. 

Proceskenmerken  Contact / afstemming raad en college Verloopt het contact tussen de rekenkamer 

en het college en de raad open of 

gesloten? Hoe meer openheid, des te 

groter is de mate van doorwerking. 

 

Proceskenmerken  Contact met en draagvlakverwerving 

bij maatschappelijke organisaties 

Wanneer er veelvuldig en open contact is 

met maatschappelijke organisaties, leidt 

dit tot verwerving van draagvlak en een 

grotere mate van doorwerking. 

Proceskenmerken  Kwaliteitsborging en 

procesmanagement 

Hoe meer er wordt gedaan aan 

procesmanagement en kwaliteitsborging, 

des te groter is de kans op doorwerking.  
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Adviesproduct Kenmerken advies Is een advies instrumenteel van aard, dan 

is de kans op doorwerking groter dan 

wanneer een advies gericht is op 

conceptueel gebruik.  

Adviesproduct Presentatie - / publicatievorm Hoe meer aandacht er wordt gegeven aan 

de presentatie en publicatievorm van een 

onderzoek, des te groter is de kans op 

doorwerking. 

Adviesproduct Timing van adviezen De juiste timing van een onderzoek is 

afhankelijk van het onderwerp. Hoe beter 

de timing van een onderzoeksrapport, des 

te groter is de kans op doorwerking.  

Nazorg  Aflevering Wordt het onderzoeksrapport formeel 

overhandigd aan de raad in een plenaire 

vergadering of geschied dit informeel in 

een anonieme brievenbus? Hoe groter de 

openheid, des te groter de kans op 

doorwerking. 

Nazorg  Verspreiding Hoe groter het aantal geadresseerden 

waaraan het onderzoeksrapport wordt 

verspreid, des te groter is de kans op 

doorwerking. 

Nazorg  Publicatie Veel media aandacht ten tijde van 

publicatie van een onderzoeksrapport leidt 

tot een grotere kans op doorwerking.  

Nazorg  Informele verspreiding Hoe meer personen het rapport onder ogen 

krijgen na publicatie, des te groter is de 

kans op doorwerking. 

Nazorg  Natraject Wanneer er een termijn is afgesproken 

waarbinnen de resultaten, van de 

afspraken die het college voornemens was 

toe te passen, moeten worden besproken 

binnen de raad, is de kans op doorwerking 

groter. 

Omgevingsfactoren Politiek- bestuurlijke actualiteit Een onderzoeksonderwerp dat politiek 

en/of bestuurlijk actueel is, leidt tot een 

grotere kans op doorwerking.  

Omgevingsfactoren Mate van beleidsconcurrentie Hoe groter het aantal personen / diensten 

dat bij een onderwerp betrokken is, des te 

kleiner is de kans op doorwerking.  

Omgevingsfactoren Politiek - institutionele verhoudingen Hoe groter de kloof tussen betrokken 

partijen en personen, des te kleiner is de 

kans op doorwerking. 

Omgevingsfactoren Mate van consensus over doelen en 

kennis 

Wanneer er over een onderwerp veel 

consensus bestaat over doelen binnen de 

organisatie en er een grote kennis is in het 

veld, leidt dit tot een grotere kans op 

doorwerking.  
1 

 

                                                           
*Deze (dimensies van) indicatoren worden in verband met de in dit onderzoek gehanteerde onderzoeksdesign als 

single case study (N=1) niet getoetst, doordat er niet wordt vergelijken met andere cases. Wel worden deze 

indicatoren beschreven voor de situatie van de rekenkamercommissie Lingewaard.  
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5. Analyse 

 

In het voorgaande is aan bod gekomen hoe doorwerking is gedefinieerd aan de hand van de besproken 

theorieën. Daarna is aangegeven hoe doorwerking in dit onderzoek meetbaar is gemaakt en hoe de mate 

van doorwerking in dit onderzoek wordt vastgesteld. In deze paragraaf worden de resultaten besproken 

die naar voren zijn gekomen naar aanleiding van de empirische analyse binnen de gemeente Lingewaard. 

Er wordt gestart met de uitkomsten van een enquête die ter voorbereiding voor dit onderzoek intern is 

verspreid binnen de organisatie.  

 

§5.1 Algemeen beeld vooraf 

Door de rekenkamercommissie is ter voorbereiding van dit onderzoek naar de doorwerking van de 

onderzoeken in de periode 2007-2011 een aantal vragen voorgelegd aan zowel raadsleden, het college en 

de ambtelijke organisatie. Deze vragen hadden betrekking op het functioneren van de 

rekenkamercommissie. (zie bijlage 1). De beantwoording van de vragen leverde de volgende relevante 

bevindingen op voor dit onderzoek: 

- De raadsleden antwoorden in meerderheid ontkennend op de vraag of de onderzoeken van de 

rekenkamercommissie die de raad heeft overgenomen, voldoende opgepakt/uitgewerkt worden 

door het college. De beantwoording vanuit het college en de ambtelijke organisatie levert een 

geheel ander antwoord op, namelijk dat er sprake is van planmatige implementatie van de 

aanbevelingen.  

- Op de vraag of de rapporten van de rekenkamercommissie goed leesbaar zijn en meer specifiek of 

de conclusies en aanbevelingen helder en eenduidig zijn en goed overkomen, wordt door zowel 

raadsleden als vanuit het college en ambtelijke organisatie positief geantwoord. Wel is er 

behoefte bij raadsleden aan meer handvatten, hoe de aanbevelingen uit de voeren. 

- Wat betreft de onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie, is deze vanuit de raad en de 

ambtelijke organisatie boven twijfel verheven. Vanuit het college wordt de vraag opgeroepen of 

een politiek gerelateerde samenstelling wenselijk is, vanwege de algemene beeldvorming vanuit 

de samenleving. Door een raadsfractie wordt opgemerkt dat het aan de raad is om te bepalen, of 

het de meeste gewenste situatie is, dat de commissie bestaat uit niet-raadsleden.  

In deze paragraaf zullen bovenstaande bevindingen worden vergeleken met de resultaten uit het voor deze 

thesis gedane empirische onderzoek. Zoals in de casusbeschrijving reeds is aangegeven , is na een intern 

onderzoek dat door de rekenkamercommissie Lingewaard in 2008 is uitgevoerd geconcludeerd, dat de 

“onderzoeken van de rekenkamercommissie over het algemeen geen aanleiding zijn voor een 

georganiseerd proces, waarin conclusies en aanbevelingen een vervolg krijgen”. 

 (Rekenkamercommissie Lingewaard, onderzoeksrapport Uitoefening Controle, 2008). 

 

 Er werd gesteld dat de onderzoeken geen thema zijn binnen het managementteam van de gemeente en dat 

er geen centraal punt is in de organisatie van waaruit de te ondernemen acties naar aanleiding van de 

onderzoeken worden geformuleerd en gevolgd. Hierop wordt in deze paragraaf nogmaals gereflecteerd 

aan de hand van de resultaten uit het empirische onderzoek.  

 

Om de resultaten uit het empirische onderzoek overzichtelijk weer te geven, zal in het hierna volgende 

per onderzoek worden aangegeven wat de onderzoeksresultaten zijn. Deze onderzoeken worden in 

chronologische volgorde behandeld. Hierbij wordt per onderzoek gereflecteerd op de in §4.6 opgestelde 

indicatoren van doorwerking en op de in §2.6 vermelde en van Putters, Brandsen et al. (2004) ontleende 
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indicatoren van de mate van doorwerking van adviezen in de reacties van het college en de raad. Alvorens 

de onderzoeksresultaten per onderzoek worden besproken, wordt in de volgende paragraaf eerst ingegaan 

op de indicatoren die voor ieder geanalyseerde onderzoek gelijk zijn. Het betreft de dimensies van 

indicatoren samenstelling en taakopvatting.  

 

§5.2 Onderzoeksresultaten voor de dimensies samenstelling en taakopvatting 

In §4.6 is aangegeven dat de dimensies van indicatoren samenstelling en taakopvatting van de 

rekenkamercommissie niet worden getoetst wat betreft het verklaren van de mate van doorwerking van de 

adviezen die de rkc Lingewaard in de periode 2007-2011 heeft uitgebracht. Dit in verband met het voor 

dit onderzoek gehanteerde onderzoeksdesign als single case study. Hierdoor kan niet worden vastgesteld 

of een andere samenstelling of taakopvatting leidt tot een andere mate van doorwerking. Wel worden 

deze indicatoren hier besproken, omdat deze voor alle onderzochte adviezen van invloed zijn op de mate 

van doorwerking. De genoemde dimensies betreffen de volgende indicatoren: 

 

Voor de dimensie samenstelling: 

- Deskundigheid; 

- Grootte; 

- Pluriformiteit; 

- Gewicht van de voorzitter en de andere leden; 

- Mate van ondersteuning; 

- Aard van ondersteuning. 

 

Voor de dimensie taakopvatting: 

- Ambitieniveau type doorwerking; 

- Dienstbaarheid; 

- Kwaliteit. 

 

Zoals uit zowel de door de rkc Lingewaard intern verspreide enquête, als uit de interviews die met 

betrokken medewerkers zijn gehouden blijkt, heerst er binnen zowel de raad als ambtelijke organisatie het 

algemene beeld, dat bovenstaande indicatoren van doorwerking een adequate doorwerking van de 

adviezen niet in de weg hebben gestaan. Men is zeer te spreken over de deskundigheid van de voorzitter 

van de rkc vanuit zowel de raad als de ambtelijke organisatie. De geïnterviewde personen merken hierbij 

op, dat als de rkc onderzoek doet naar onderwerpen waarbij enige specialistische of dossier kennis 

benodigd is, er veelvuldig ambtelijk wederhoor is toegepast omtrent de interpretatie van de bevindingen. 

Hiervan was bijvoorbeeld sprake in het onderzoek naar grondbeleid. Beleidsmedewerker E. Bos werd in 

het gehouden interview gevraagd naar de samenwerking met de rekenkamercommissie. Gevraagd werd in 

welke mate er ambtelijk wederhoor is toegepast ten tijde van het onderzoek:  

“Er was meer interactie, het is meer een proces van samenwerking geweest.”(Dhr. E. Bos, interview, 19-

06-2012) 

 Wat betreft de grootte en pluriformiteit van de rkc Lingewaard kan worden gesteld dat deze niet met een 

groter aantal personen kan worden ingericht, omdat bij de inrichting van de rkc Lingewaard ervoor is 

gekozen om enkel leden toe te laten die verbonden zijn aan een lokale partij of lokale afdeling van een 

landelijke partij, maar die geen zitting hebben in de raad. Zoals uit de casusbeschrijving is op te maken, 

telt de gemeente Lingewaard negen verschillende partijen in de raad en hebben er acht leden zitting in de 

rkc Lingewaard, eenieder verbonden aan een van de partijen die ook zitting hebben in de raad. Enkel de 

eenmansfractie Reijmers is niet vertegenwoordigd in de rkc. Dit om de eenvoudige reden dat hij als 

raadslid niet ook lid mag zijn van de rkc. Wat betreft het gewicht van de voorzitter en de leden van de rkc 

kan worden gesteld, dat de deskundigheid van de voorzitter door alle geïnterviewden wordt 



 

36 

onderschreven. Men is te spreken over de wijze van onderzoeken en de manier van communiceren: Deze 

wordt in zijn algemeenheid als samenwerkend ervaren. De ambtelijke ondersteuning van de rkc wordt 

gevormd door dhr. mr. E. Masselink, die als raadsadviseur tevens werkzaam is binnen de raadsgriffie. 

Hoewel het opstellen van de onderzoeksagenda enkel voorbehouden is voor de leden van de rkc en haar 

voorzitter en commissiesecretaris, is er zodoende wel genoeg feeling met de raad.  

 

Voor de dimensie van indicatoren taakopvatting geldt, dat het ambitieniveau qua type doorwerking 

instrumenteel van aard is, zoals reeds aangegeven in het theoretisch kader. Men richt zich primair op een 

directe toepassing op beleid en regelgeving. Dit blijkt ook uit de enquête die intern is verspreid. Men 

vindt de conclusies en aanbevelingen helder en eenduidig geformuleerd. Uit de gesprekken die zijn 

gevoerd met betrokken ambtenaren bij de diverse onderzoeken wordt dit onderschreven. Een meerderheid 

van de geïnterviewde personen vond en vindt de conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten 

werkbaar. De dienstbaarheid van de rkc en de kwaliteit van de onderzoeken wordt door zowel ambtelijke 

organisatie, raad en in mindere mate het college onderschreven. Typerend voor de mening van het college 

op de kwaliteit en dienstbaarheid van de rkc in het algemeen en de uitgebrachte adviezen in het bijzonder 

is, dat bij onderzoeken waarbij overwegend positief werd gerapporteerd over bestuurlijke resultaten het 

college te spreken is over de dienstbaarheid en kwaliteit en dat bij onderzoeken waarbij meer kritische 

conclusies en aanbevelingen werden geplaatst, het college de kwaliteit en dienstbaarheid van de rkc in 

twijfel trekt. Dit laatste wordt onmiskenbaar gevoed door politieke motieven.  

 

§5.3 Onderzoeksresultaten per onderzoeksadvies 

Het eerste onderzoek dat is onderzocht op de indicatoren die de mate van doorwerking verklaren, is het 

onderzoek dat in 2007 door de rekenkamercommissie is verricht naar de bedrijfsvoering van de gemeente. 

De volgende aanbevelingen volgen uit het onderzoek van de rkc Lingewaard: 

- Maak ambities concreter en deel die; 

- Durf te investeren in kwaliteit; 

- Werk resultaatgericht in plaats van taakgericht; 

- Pas op voor een teveel aan instrumenten. 

(Rekenkamercommissie Lingewaard, onderzoekspresentatie Bedrijfsvoering, 2007)  

 

Opvallend bij het bestuderen van de voor dit onderzoek relevante documenten is, dat er voor dit 

onderzoek geen formele reactie is opgesteld door het college op de conclusies en aanbevelingen. Dit is al 

een gedeeltelijke indicatie van de mate van doorwerking van het advies. Een tweede punt dat zeer 

verklarend is voor de geringe mate van doorwerking van dit uitgebrachte advies, kwam voor het voetlicht 

bij het maken van een interviewafspraak met een toentertijd betrokken ambtenaar: Deze was niet meer 

werkzaam binnen de gemeente. Uit het gesprek dat is gevoerd met mevr. I. Willems, afdelingsmanager 

Bedrijfsvoering en Dhr. M. Leenders, teamleider financiën, juridische zaken en inkoop, betreffende het 

onderzoek naar inhuur externen (2009) blijkt, dat er binnen de huidige gemeentelijke organisatie niemand 

meer rondloopt die betrokken was bij het in 2007 verrichte onderzoek, dan wel dat er iemand op de 

hoogte is van wat er toentertijd is gedaan met de door de rkc Lingewaard geformuleerde aanbevelingen. 

Een kleine vijf jaar na dato weet dus niemand meer binnen de organisatie wat er heeft gespeeld, wat 

tekenend is voor de mate van doorwerking van dit advies.  

Qua presentatievorm is er door de rekenkamercommissie voor gekozen om de onderzoeksresultaten in 

een workshop in de vorm van een presentatie en een discussie over stellingen aan te bieden aan de raad en 

het college. Bij de daadwerkelijke workshop deden echter alleen raadsleden actief mee en geen leden van 

het college of MT.  In §2.7 werd al aangehaald, dat Putters, Brandsen et al. (2004) stellen dat 

doorwerking van adviezen tweeledig is: Enerzijds de kwaliteit van het advies en anderzijds de acceptatie. 

Dat er geen formele collegereactie is voorbereid vanuit de organisatie op het advies, laat staan dat deze is 
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verstuurd naar de rekenkamercommissie en het gegeven, dat er bij de door de rekenkamercommissie 

geïnitieerde avond waar de onderzoeksresultaten werden gepresenteerd geen actieve deelname was van de 

leden van het college of het MT, zegt veel over de mate van acceptatie voor dit advies: Deze was en is 

zeer beperkt aanwezig. Op de zeven-puntenschaal die is ontleend van Putters, Brandsen et al. (2004) 

scoort dit advies van de rkc Lingewaard een 7.  Dit houdt in dat de raad heeft ingestemd met de 

conclusies en aanbevelingen, maar dat er vanuit het college geen reactie is gekomen op het advies. Welke 

indicatoren verklarend zijn voor deze geringe mate van doorwerking is niet vast te stellen, doordat er geen 

interview kon worden afgenomen met een relevante betrokkene of ambtenaar die bekend is met de 

verwerking van de toentertijd geformuleerde aanbevelingen. Uit alleen de documenten is dit niet te 

herleiden.  

 

Het volgende advies, betreft het onderzoek dat in 2007 is uitgebracht naar het lokale jeugd- en 

jongerenwerk. Uit dit onderzoek kwamen de volgende aanbevelingen naar voren: 

- De gemeente moet komen tot het formuleren van heldere doelstellingen en moet inzicht 

verkrijgen in de effecten van het jongerenwerk; 

- Het verkeer tussen de gemeente en de STUW moet strakker geregeld worden. Vastgesteld moet 

worden welke inzet van het jongerenwerk gewenst wordt; 

- Inventariseer wensen en behoeften van de Lingewaardse jeugd en bekijk aan welke wensen en 

behoeften vorm gegeven kan worden. 

(Rekenkamercommissie Lingewaard, onderzoeksrapport Jeugd- en jongerenwerk, 2007) 

 

Voor dit onderzoek is er een reactie van het college verzonden naar de raad en de rkc. Inhoudelijk heeft 

deze reactie echter niet veel om het lijf: Het college heeft het onderzoek ter kennisgeving aangenomen. 

Uit de documenten die zijn bestudeerd en het interview dat is gehouden met een betrokken 

beleidsmedewerker blijkt, dat ten tijde van het onderzoek er al sprake was van een koerswijziging in het 

beleid. Dit betreft namelijk een wijziging van de uitvoeringsinstantie in het jeugd- en jongerenwerk. De 

raad heeft ingestemd met de door de rkc geformuleerde conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. 

Vanuit de ambtelijke organisatie is er een collegevoorstel voorbereid, maar ook deze is door het college  

enkel ter kennisgeving aangenomen. Er is dus geen plan van aanpak opgesteld door het college met 

concrete actiepunten. Het interview met de betrokken beleidsmedewerkster, mevr. I. Wijkstra wijst echter 

uit, dat de aanbevelingen uit het onderzoek wel degelijk hebben geleid tot aanpassingen in het beleid, zij 

het indirect:  

“Ik heb  een collegevoorstel gemaakt naar aanleiding van de aanbevelingen en, die is eigenlijk alleen 

maar voor kennisgeving aangenomen. Dus dat betekende, uitgaande van de kwaliteit die elke ambtenaar 

moet hebben voor gevoel voor politieke verhoudingen en dergelijke, weet je dat je op dat moment met de 

rug tegen de muur staat. Dan is dat een gang die doodloopt, en dan moet je creatief zijn en dan moet je 

een poging doen om het over een andere boeg te gooien. Daarvoor heb ik dus de andere weg gekozen. 

Dus ik ben daar boven gaan zitten door een integraal jeugdbeleid vast te stellen, waardoor er dus ook 

een samenhang duidelijk werd, daarmee is dus het accent op het pure jongerenwerk verschoven, die stond 

er dus niet alleen mee in het voetlicht, ik heb het breder getrokken. Dus, door het niet meer ‘eruit te 

halen’ maar door het deel te laten uitmaken van een groter geheel, heb ik in ieder geval voor elkaar 

gekregen, dat er draagvlak is voor het hele jeugdbeleid. En die basisgedachte heb ik verder uitgevoerd 

met het opstellen van de notitie Centrum voor Jeugd & Gezin.”  

(mevr. I. Wijkstra, interview, 20-06-2012)  

Naar aanleiding van het door de rkc uitgebrachte onderzoek, is er een integrale jeugdbeleidsnota 

opgesteld. Ook zijn er zijn wel leerpunten uit het onderzoek van de rkc gedestilleerd die zijn meegenomen 

in de afspraken met de nieuwe uitvoeringsinstantie. Zo ligt de taak van het inventariseren van de wensen 

van de jeugd nu bij de uitvoeringsinstantie en wordt dit meengenomen in de subsidieaanvraag. Ook zijn 
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de afspraken met de uitvoeringsinstantie versterkt, waardoor de rollen duidelijker zijn geworden. Het op 

de vorige pagina vermelde drietal aanbevelingen hebben dus feitelijk geleid tot het opstellen van de 

integrale jeugdbeleidsnota, die ook bepalend is geweest voor de nieuwe afspraken die zijn gemaakt met 

de nieuwe uitvoeringsinstantie in het jeugd- en jongerenwerk. De aanbevelingen zijn dus niet specifiek 

toegepast op het beleid in het jeugd- en jongerenwerk, maar wel op het overkoepelende jeugdbeleid, 

waarvan het jeugd- en jongerenwerk een onderdeel is. Wanneer dit wordt gereflecteerd op de zeven-

puntenschaal van Putters, Brandsen et al. (2004) voor de directe effecten van een advies, dan scoort dit 

onderzoek een 6: Hoewel de raad heeft ingestemd met de conclusies en aanbevelingen, verwerpt het 

college het advies niet, maar worden de redeneerlijn en aanbevelingen uit het onderzoek ook niet 

gesteund. Wel heeft het onderzoek zoals gezegd indirect geleid tot een aanpassing van het beleid. 

Hiervoor hebben Putters, Brandsen et al. (2004) een vier-puntenschaal opgesteld. (Zie verder §2.6) Op 

deze schaal scoort dit onderzoek een 3: Het advies zorgt voor reflectie op bestaande beleidspraktijken. De 

belangrijkste indicatoren die de mate van doorwerking van dit onderzoek verklaren zijn: 

 

- Timing van advies: Ten tijde van het onderzoek was er al sprake van een wijziging van de 

uitvoeringsinstantie in het jeugd- en jongerenwerk; 

- Natraject: Voor dit onderzoek was er geen sprake van een tijdsplanning voor het verwerken van 

de aanbevelingen. Dit komt doordat het college het onderzoek ter kennisgeving heeft 

aangenomen; 

- Politiek- bestuurlijke actualiteit: In §4.6 is aangegeven dat wordt verwacht, dat een onderzoek 

met een onderwerp dat politiek-bestuurlijk actueel is een grotere kans op doorwerking heeft. 

Voor dit onderzoek geldt, dat de politiek-bestuurlijke actualiteit voor dit onderwerp al was 

afgenomen ten tijde van het onderzoek, doordat de samenwerking met de oude 

uitvoeringsinstantie werd beëindigd. Dit houdt verband met de timing van het advies;  

- Politiek - institutionele verhoudingen: Met betrekking tot dit onderwerp is er sprake van een kloof 

tussen de raad en het college, wat blijkt uit de verschillende reacties; 

- Mate van consensus over doelen en kennis: Over dit onderwerp was de consensus tussen de 

ambtelijke organisatie, college, raad en rkc zeer beperkt. Dit houdt verband met het vorige punt 

en leidde tot een kloof in de politiek-institutionele verhoudingen en verklaart de beperkte mate 

van doorwerking van dit onderzoek.  

Een volgend onderzoek, dat in 2008 werd verricht, betreft het onderzoek De controle gecontroleerd naar 

de uitoefening van controle door de raad. Dit onderzoek bracht de volgende aanbevelingen boven tafel: 

- Maak de relaties tussen de gewenste effecten en de prestaties van college en ambtelijke 

organisatie concreter en beter meetbaar en maak over de prestaties duidelijke afspraken met 

individuele managers. Jaarlijks moet in het kader van verantwoording duidelijk zijn in hoeverre 

de uitvoering van het akkoord op koers ligt;  

- Het 213a-onderzoek 
1
 is nog niet in overeenstemming met de bedoelingen van de wet. Wij 

bevelen aan de keuze van de onderzoeken af te stemmen op de prioriteiten van het 

raadsprogramma en de feitelijke selectie van onderzoeken jaarlijks te onderbouwen in de 

paragraaf bedrijfsvoering van de begroting; 

                                                           
1
 Dit verwijst naar artikel 213a uit de Gemeentewet. Dit artikel verplicht het college periodiek onderzoek te 

verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van he door hem gevoerde bestuur. De raad stelt bij 

verordening regels hierover. Hierbij dient het college schriftelijk verslag uit te brengen aan de raad van de resultaten 

van de onderzoeken. Ook dient het college de rekenkamer tijdig op de hoogte te stellen van de onderzoeken die 

worden ingesteld en haar een afschrift te zenden van een verslag. (URL: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelIV/HoofdstukXIV/Artikel213a/geldigheidsdatum_09-07-2012, 

vinddatum 09-07-2012).  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelIV/HoofdstukXIV/Artikel213a/geldigheidsdatum_09-07-2012
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- De doorwerking van de bevindingen en de conclusies van onze onderzoeken kan in onze ogen 

door de raad meer systematisch worden geborgd door een concrete opdracht te geven c.q. aanpak 

te vragen van het college; 

- De strategische agenda en het daarmee verband houdende verandermanagement, leidt tot een 

meer gerichte sturing op de betreffende onderwerpen. Het verdient aanbeveling om deze sturing 

te koppelen aan de programmabegroting en daartoe tot onderdeel te maken van het plan van 

aanpak voor de formulering van doelen in meetbare termen. 

(Rekenkamercommissie Lingewaard, onderzoeksrapport Uitoefening Controle, 2008) 

 

De raad heeft unaniem ingestemd met de door de rkc geformuleerde conclusies en aanbevelingen. 

Daarnaast heeft het college destijds in een formele reactie laten weten zich te kunnen vinden in de 

geformuleerde conclusies en aanbevelingen en deze te zullen betrekken bij de aanpak en 

doorontwikkeling van de programmabegroting. Op de zeven-puntenschaal van Putters, Brandsen et al. 

(2004) scoort dit onderzoek in de reactie van de raad en het college op het advies een 1: Het advies wordt 

geheel gesteund door de raad en het college en de aanbevelingen worden (grotendeels) overgenomen. Net 

als bij het onderzoek dat in 2007 door de rkc is uitgevoerd naar de bedrijfsvoering blijkt, dat er binnen de 

gemeentelijke organisatie niemand meer werkzaam is die in 2008 betrokken was bij de uitvoering van dit 

onderzoek. Ook blijkt er geen medewerker meer op de hoogte te zijn van wat er is gedaan met de destijds 

door de rkc geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Hierdoor was het voor dit onderzoek niet 

mogelijk om een interview af te nemen met een betrokken beleidsmedewerker voor het vaststellen van de 

verklarende factoren van de mate van doorwerking. De documenten bieden te weinig informatie om deze 

voor dit onderzoek vast te stellen.  

 

Een onderzoek dat ook in 2008 door de rkc Lingewaard is uitgevoerd, betreft een onderzoek naar de 

uitvoering van de begroting: Van begroting naar uitvoering. Uit dit onderzoek kwamen de volgende 

aanbevelingen: 

- In het proces naar de uitvoering van de begroting wordt nog onvoldoende verband gelegd met de 

doelstellingen en activiteiten, zoals die in de begroting zijn opgenomen. Dat heeft te maken met 

de wijze waarop tegen de opzet van de begroting wordt aangekeken en het heeft zowel voor de 

uitvoeringspraktijk consequenties als voor het formuleren van doelstellingen zelf en de koppeling 

aan die doelstellingen van relevante activiteiten. Wij vinden het zowel voor het functioneren van 

de raad als voor het functioneren van de organisatie van belang dat op dit punt aan verbeteringen 

wordt gewerkt; 

- Het is ons bekend, dat naar aanleiding van ons onderzoek van de jaarstukken over 2007 de 

gemeenteraad een motie en een amendement heeft aangenomen, respectievelijk strekkend tot het 

scherper formuleren van doelstellingen en het wijzigen van de indeling van de begroting. Voor de 

wenselijkheid van beide opdrachten hopen wij met de conclusie van dit onderzoek extra 

draagvlak te hebben geboden.  

(Rekenkamercommissie Lingewaard, Onderzoeksrapport Van begroting naar uitvoering, 2008) 

 

Ook voor dit onderzoek geldt, dat de raad unaniem heeft ingestemd met de door de rkc geformuleerde 

conclusies en aanbevelingen. De formele reactie van het college op het onderzoek is hieraan gelijk: Het 

college laat weten zich te kunnen vinden in de door de rkc getrokken conclusies en gedane aanbevelingen 

en deze te zullen betrekken bij de aanpak van de doorontwikkeling van de programmabegroting. Op de 

zeven-puntenschaal van Putters, Brandsen et al. (2004) scoort dit onderzoek in de reactie van de raad en 

het college op het advies ook een 1: Het advies wordt geheel gesteund door de raad en het college en de 

aanbevelingen worden (grotendeels) overgenomen. Ook voor dit onderzoek is gebleken dat er binnen de 

gemeentelijke organisatie geen persoon meer werkzaam is die destijds betrokken was bij het onderzoek, 
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dan wel dat er nog iemand bekend is met wat er concreet is gedaan met de aanbevelingen zoals deze door 

de rkc zijn geformuleerd. Het vaststellen van de verklarende factoren van de mate van doorwerking voor 

dit onderzoek is daardoor niet op een valide manier mogelijk. Dit, doordat alleen de documenten hiervoor 

te weinig en te oppervlakkige informatie bieden.  

 

In 2009 deed de rkc Lingewaard onderzoek naar inhuur externen. Dit onderzoek leidde tot de volgende 

aanbevelingen: 

- Het op korte termijn beschikbaar komen van meer informatie, niet alleen ten behoeve van 

kostenbeheersing, maar ook met het oog op de gevolgen die inhuur heeft voor het functioneren 

van de organisatie; 

- Betere toepassing van de regels en richtlijnen die voor inhuur van externen gelden; 

- Zoek in het kader van het strategische personeelsbeleid op een creatieve wijze naar alternatieven 

voor inhuur.  

(Rekenkamercommissie Lingewaard, Onderzoeksrapport Inhuur externen, 2009) 

 

De raad heeft ingestemd met de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek. In de formele 

reactie laat het college weten de conclusie van het onderzoek te delen, dat meer informatie beschikbaar 

moet komen, vooral ook om op dit onderdeel van de bedrijfsvoering meer gericht sturing te kunnen 

geven. Er wordt gesteld dat men zich realiseert dat ten aanzien van de afhankelijkheid van externe kennis 

risico’s worden gelopen. Naar de mening van het college heeft dit echter ook alles te maken met de 

huidige schaalgrootte van de gemeente, die het als het om specialistische kennis gaat, het slechts beperkt 

mogelijk maakt om deze permanent in huis te hebben. Dat is volgens het college vaak ook de reden om 

hiervoor van buitenaf tijdelijk kennis in te huren. De mening wordt gedeeld met de rkc, dat één en ander 

direct te maken heeft met het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid. Hiernaast maakt het college 

in haar reactie nog een aantal andere inhoudelijke opmerkingen over de bevindingen van het onderzoek. 

De algemene strekking van deze opmerkingen komt erop neer, dat circa 2/3 van de kosten van de ‘inhuur 

derden’, zoals die in het onderzoeksrapport naar voren komen, betrekking hebben op de inkoop van 

diensten en ondersteuning. Naar de mening van het college zijn deze meestal onontkoombaar gezien de 

huidige regelgeving of vanwege het feit dat het om specialistische kennis gaat die in de organisatie niet 

aanwezig is. De overige conclusies en aanbevelingen uit het rapport onderschrijft het college. Op basis 

van deze reactie kan worden gesteld, dat op de zeven-puntenschaal van Putters, Brandsen et al. (2004) dit 

onderzoek een 2 scoort in de reactie van het college op het advies: Er is steun voor de hoofdlijn van het 

advies en enkele aanbevelingen worden door het college overgenomen. De uitkomsten op basis van de 

documenten, zijn getoetst in een interview dat is gehouden met een tweetal betrokkenen van de afdeling 

Bedrijfsvoering. Wat al viel op te maken op basis van de documenten werd in het interview bevestigd: De 

visie van het MT en college verschilt sterk van die van de rkc met betrekking tot inhuur van externen. In 

het interview is gevraagd naar het verschil in beeld tussen rkc en college over inhuur van externen, wat 

leidde tot het volgende antwoord: 

“Nou, ik denk dat het wel heel lastig is, en dan weet ik niet of we dat richting rekenkamer uit moeten 

dragen of richting raad in zijn algemeenheid, van dat het gewoon heel lastig tussen de oren is te krijgen, 

dat je soms inderdaad veel beter af bent met inhuur van derden, op bepaalde projecten, op bepaalde 

deeltaken binnen de organisatie, als je dit afzet naar professionaliteit, kwaliteit en efficiency. En dat is 

heel lastig, want het is gewoon heel lastig om duidelijk te maken dat dit gewoon effectiever is dan 

wanneer je gewoon een formatie in gaat vullen. En men denkt heel vaak, dat het gewoon stapelt, dat het 

én én is, dat er vacatures ingevuld worden en dat we daar bovenop nog inhuren. En dat is natuurlijk niet 

het geval.” (mevr. I. Willems, interview, 25-06-2012) 

 Er kan gesproken worden van een patstelling, doordat het MT en het college inhuur in de meeste 

gevallen als onontkoombaar beschouwen, terwijl de rkc concludeert, dat de inhuur drastisch moet worden 
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verminderd. Wel zijn de aanbevelingen uit het onderzoek ten dele opgepakt. Zo is er begonnen met het 

opstellen van strategisch personeelsbeleid. De verdere invulling hiervan is momenteel nog gaande. 

Daarnaast wordt naar aanleiding van het onderzoek, wekelijks een overzicht van de inhuur besproken in 

de vergadering van het MT. Uit het interview is gebleken dat er voor het toepassen van de aanbevelingen 

geen tijdspad is opgesteld binnen de afdeling. Wel is er periodiek over de voortgang gerapporteerd aan de 

raad. Op basis van de documenten, het interview en mijn observatie tijdens het interview, zijn de factoren 

die de mate van doorwerking verklaren voor dit onderzoek vastgesteld. Het betreft de volgende: 

- Natraject: Hoewel er een aantal malen over de resultaten en de voortgang van de verwerking van 

de aanbevelingen is gerapporteerd aan de raad, is er binnen de afdeling geen tijdsplanning 

opgesteld voor het verwerken van de door de rkc geformuleerde aanbevelingen. Dit houdt 

verband met de hierna volgende factoren; 

- Mate van consensus over doelen en kennis: Zoals duidelijk naar voren kwam uit zowel de 

documenten als het interview, is van consensus tussen de rkc enerzijds en het college en MT 

anderzijds over het nut en de noodzaak van inhuur vrijwel geen sprake. Ondanks dit verschil in 

visie, wordt de hoofdlijn uit het advies gesteund, dat er meer informatie beschikbaar moet komen 

over inhuur. De geringe mate van consensus over inhuur, heeft er ook toe geleid dat met het 

verwerken van de meeste aanbevelingen geen haast is gemaakt en er dus ook geen tijdspad voor 

is opgesteld; 

- Politiek-institutionele verhoudingen: Het verschil in visie over inhuur, leidde zoals gezegd tot een 

patstelling tussen rkc enerzijds en college en MT anderzijds. Ondanks deze kloof zijn er toch een 

aantal aanbevelingen verwerkt binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Wel is deze verhouding 

kenmerkend voor het gegeven dat niet is ingestemd met de volledige aanbevelingen. 

 

Het volgende onderzoek, dat is onderzocht op de verklarende factoren van de mate van doorwerking 

betreft het onderzoek naar de declaraties van het college uit 2009. Hieruit volgden de onderstaande 

aanbevelingen: 

- Zorg voor interne regels en procedures in de lijn met de Gedragscode politieke ambtsdragers; 

- Maak afspraken over de uitgaven die met de gemeentelijke creditcard kunnen worden gedaan; 

- Maak afspraken over de kostenposten die geacht worden onder de ambtstoelage te vallen; 

- Neem binnen het college een besluit over de wijze waarop door de rkc geconstateerde 

onrechtmatig verstrekte vergoedingen kunnen worden rechtgetrokken; 

- Informeer de raad over de aanpak van de oplossingen. 

(Rekenkamercomissie Lingewaard, Onderzoeksrapport bestuurlijke uitgaven, 2009) 

 

Met de conclusies en aanbevelingen heeft de raad ingestemd. Het college reageert in de formele reactie, 

dat het van mening is dat de op- en aanmerkingen merendeels terecht zijn en dat de door de rkc 

voorgestelde aanbevelingen worden onderschreven. Het college stelt ernaar te streven de aanbevelingen 

voor medio 2010 uitgewerkt te hebben in een aantal regelingen die voor alle betrokkenen duidelijk zijn. 

Waar de rkc in het rapport constateert dat bepaalde uitgaven c.q. vergoedingen ten onrechte zijn gedaan, 

herhaalt het college, dat het vanzelfsprekend bereid is om tot terugbetaling hiervan over te gaan. Voorts 

geeft het college aan, dat gepaste soberheid en integriteit in het kader van het bestuurlijk uitgavenpatroon 

voor het college vanzelfsprekende uitgangspunten zijn, waarnaar ook wordt gehandeld. Hierna maakt het 

college een aantal inhoudelijke opmerkingen omtrent de bevindingen van de rkc. Voor wat betreft de 

conclusies en aanbevelingen van de rkc plaatst het college nog een aantal opmerkingen. De opvatting 

wordt gedeeld dat bestuurders erop moeten toezien dat de organisatie is voorzien van een systeem van 

regels, afspraken en procedures met als achterliggend doel: Ordelijke vaststelling, toetsing aan regels en 

gedragscode en transparante verantwoording. Het door de rkc geconstateerde feit, dat er kennelijk lacunes 

zijn in regels en procedures, waardoor onzekerheden kunnen ontstaan over juistheid van vergoedingen en 
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bestuurlijke uitgaven ten laste van de gemeente, trekt het college zich aan. Zij rekent het dan ook tot haar 

verantwoordelijkheid om voorstellen te doen tot aanpassing van de regels en (administratieve) 

procedures, daar waar met behulp van het diepgaande onderzoek van de rkc hiaten zijn geconstateerd. Het 

college stelt het binnenlands gebruik van de gemeentelijke creditcard zoveel mogelijk te beperken. 

Daarbij zal worden vastgelegd in welke situaties het gebruik van de creditcard is geïndiceerd. De 

aanbeveling van de rkc op dit vlak neemt het college over. Verder zegt het college toe in overleg met de 

raad –met als leidend beginsel de door de raad vastgestelde Gedragscode politieke ambtsdragers- concrete 

afspraken te maken over de soort en omvang van de kostenposten, die geacht worden onder de 

ambtstoelage c.q. vaste onkostenvergoeding te vallen, welke concrete posten zijn toe te rekenen aan de 

gemeentelijke bedrijfsvoering en welke bestuurlijke uitgaven aan de instandhouding van relatienetwerken 

en lobbyactiviteiten, in de lijn van de strategische agenda, zijn toe te schrijven. Als mocht blijken, dat er 

in het verleden ten onrechte vergoedingen zijn verstrekt, dan zal het college deze uiteraard terugbetalen. 

Nogmaals stelt het college tenslotte, ernaar te streven de aanbevelingen uitgewerkt te hebben voor medio 

2010. Het college is van mening dat het goed is dat het onderzoek heeft plaatsgevonden. Ook wordt de 

mogelijkheid van bestuurlijk wederhoor op prijs gesteld. De door de rkc gemaakte op- en aanmerkingen 

zijn merendeels terecht en te wijten aan onvoldoende regelgeving binnen de gemeente en onduidelijkheid 

over hoe om te gaan met bepaalde beleidskaders. Het college stelt de aanbevelingen, zoals gezegd, in het 

geheel over te nemen en uit te voeren vóór medio 2010.  

Op basis van de reacties van de raad en het college op het advies, scoort dit onderzoek op de puntenschaal 

van Putters, Brandsen et al. (2004) een 1: Het advies wordt geheel gesteund door raad en college en de 

aanbevelingen worden overgenomen. Zoals uit het voorgaande is op te maken, heeft het college een 

tijdspad opgesteld voor het verwerken van de door de rkc geformuleerde aanbevelingen. In het interview 

dat is afgenomen met de gemeentesecretaris is hierop dieper ingegaan. Gezien de politieke gevoeligheid 

van het onderwerp was het college voornemens de aanbevelingen uit het onderzoek vlot te verwerken. Dit 

heeft geleid tot het verscherpen van de interne regels en procedures met betrekking tot declaraties en deze 

zijn in lijn met de Gedragscode politieke ambtsdragers. Daarnaast zijn er strengere afspraken gemaakt 

over welke kosten geacht worden onder de ambtstoelage te vallen en welke kosten kunnen worden 

gedeclareerd. Ook is de verantwoordelijke persoon voor het goedkeuren van declaraties gewijzigd. Waar 

dit in het verleden een medewerker betrof van de afdeling financiën, ligt deze verantwoordelijkheid nu bij 

de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris zegt hierover in het interview: 

“Als een ambtsdrager, een bestuurder naar een medewerker gaat en een declaratie indient, is het voor 

een medewerker veel moeilijker om tegen iemand te zeggen van ‘joh, dat is geen integer gedrag, dit moet 

je niet zo doen’, dan voor mij. Want ik zit bij het college, van mij accepteren ze dat ook. Dus wij hebben 

gezegd, dan kan je beter als secretaris de toets doen. Want jij kan ons wel aanspreken op niet integer 

gedrag”. (mevr. drs. E. Loenen, interview, 21-06-2012). 

 

De factoren die de mate van doorwerking van dit onderzoek verklaren zijn de volgende: 

- Wijze van opstellen werkprogramma: In §4.6 is aangegeven dat wordt verwacht, dat de kans op 

doorwerking toeneemt, indien de raad de mogelijkheid heeft onderwerpen aan te dragen voor 

onderzoek. Hoewel de rkc Lingewaard autonoom is in het bepalen van de 

onderzoeksonderwerpen, is dit onderzoeksonderwerp op verzoek van de raad overgenomen. De 

verwachting dat een onderwerp vanuit de raad leidt tot een grotere mate van doorwerking blijkt 

gegrond; 

- Contact / afstemming raad en college: Het contact tussen de rkc en het college verliep voor dit 

onderzoek open en samenwerkend. De mogelijkheid van bestuurlijk wederhoor werd zeer 

gewaardeerd door het college. Deze openheid heeft geleid tot het overnemen van de 

aanbevelingen door het college;  
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- Natraject: Dat er door het college zelf een ultimatum is gesteld, wanneer de aanbevelingen 

dienden te zijn verwerkt, heeft bijgedragen aan de doorwerking van dit advies; 

- Politiek- bestuurlijke actualiteit: Politiek gezien was dit onderwerp zeer actueel. Dit leidde ertoe 

dat het college een uitgebreide formele reactie heeft opgesteld voor het onderzoek en dat zij zelf 

een tijdspad heeft vastgesteld voor het verwerken van de aanbevelingen;  

- Politiek - institutionele verhoudingen: Voor de doorwerking van het onderzoek naar inhuur 

externen was deze factor verklarend voor de geringe mate van doorwerking. Voor dit onderzoek 

geldt het tegenovergestelde: De neuzen van zowel rkc als college stonden in dezelfde richting wat 

betreft de conclusies en aanbevelingen, wat heeft geleid tot een snelle opvolging van de 

aanbevelingen; 

- Mate van consensus over doelen en kennis: De mate van consensus tussen de rkc, het college en 

het MT over de geformuleerde conclusies en aanbevelingen is voor dit onderzoek zeer hoog, wat 

het overnemen van alle aanbevelingen en de snelle opvolging daarvan verklaard.  

 

In navolging van het voorgaande onderzoek, werd in 2010 door de rkc Lingewaard een onderzoek 

verricht naar de verhuiskosten van de burgemeester. Uit dit onderzoek kwamen de volgende 

aanbevelingen: 

- Er is meer zorgvuldigheid nodig bij het indienen en beoordelen van bewijsstukken, om 

onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen; 

- De rkc wijst op het belang dat het college uiterste transparantie nastreeft en dat de regels inzake 

integriteit hierop worden aangevuld.  

(Rekenkamercommissie Lingewaard, Onderzoeksrapport verhuiskosten burgemeester, 2010) 

 

De raad stemde in met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. De formele reactie van het 

college betreft het volgende: De rkc concludeert dat voor alle ingediende rekeningen rechtmatig een 

vergoeding gegeven is, met uitzondering van de rekening met als specificatie van Arnhem naar Bemmel. 

Formeel had op basis van deze factuur geen vergoeding plaats mogen vinden. Wij hebben één en ander 

laten uitzoeken. Geconstateerd is dat de factuur over de transportkosten abusievelijk melding maakt van 

een transport van Arnhem naar Bemmel. Dit moet zijn van Gendt naar Bemmel. Het verhuisbedrijf heeft 

de factuur gecorrigeerd. Ten aanzien van geheimhouding stelt het college het volgende. Het college heeft 

geprobeerd een evenwicht te zoeken in het recht op en de noodzaak van informatie voor de raad aan de 

ene kant en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene aan de andere kant. Het 

college is van mening dat met het verstrekken van het overzicht en de mogelijkheid voor raadsleden om 

de achterliggende nota’s in te zien, de raad beschikt over de benodigde informatie om te beoordelen of de 

regels goed zijn toegepast en of de hoogte van de vergoeding goed is vastgesteld. Uiteindelijk bepaald de 

raad of deze wijze van verantwoorden voor hem voldoende is. Op de aanbevelingen wordt in de 

collegereactie inhoudelijk verder niet ingegaan. Uit het interview dat ook voor dit onderwerp is gehouden 

met de gemeentesecretaris komt naar voren, dat de aanbeveling om de regels inzake integriteit aan te 

vullen heeft geleid tot een reflectie op de reeds bestaande regels. Deze zijn verder niet uitgebreid, omdat 

het college van mening is dat deze al goed werkzaam zijn: 

“We hoefden geen aanpassing van de integriteit, omdat die gewoon goed was, en wij hebben het nog een 

keer herbevestigd, dat iedereen zich integer zou moeten gedragen. Dus dat hebben we sowieso voor het 

college en de hele organisatie gedaan. Het was meer een reflectie.” (mevr. drs. E. Loenen, interview, 21-

06-2012). 

 De aanbeveling tot meer zorgvuldigheid bij het indienen en beoordelen van bewijsstukken is opgepakt 

door de gemeentesecretaris hiervoor verantwoordelijk te maken. Op de zeven-puntenschaal van Putters, 

Brandsen et al. (2004) scoort dit onderzoek een 2: Er is steun voor de hoofdlijn van het advies en enkele 
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aanbevelingen worden door het college overgenomen. De verklarende factoren voor de mate van 

doorwerking van dit onderzoek zijn: 

- Wijze van opstellen werkprogramma: Net zoals het onderzoek naar de bestuurlijke uitgaven, is dit 

onderzoek op verzoek van de raad op de agenda gekomen, hoewel de rkc autonoom is in het 

vaststellen van de onderzoeksagenda. Dit heeft geleid tot een relatief grote mate van doorwerking 

van het advies; 

- Contact / afstemming raad en college: Ook voor dit onderzoek geldt, dat er sprake was van 

samenwerking en een open communicatie tussen de rkc en het college. Het college heeft gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid van bestuurlijk wederhoor. Dit heeft geleid tot het overnemen van 

een deel van de aanbevelingen; 

- Politiek- bestuurlijke actualiteit: Het onderwerp was politiek-bestuurlijk erg actueel, wat het 

overnemen van een aantal aanbevelingen heeft beïnvloedt; 

- Politiek - institutionele verhoudingen: Het college onderschrijft de getrokken conclusies en een 

deel van de opgestelde aanbevelingen. Hierdoor zijn een aantal concrete acties uitgewerkt; 

- Mate van consensus over doelen en kennis: Dit staat in verband met de vorige verklarende factor 

van de mate van doorwerking. Een aantal concrete acties zijn uitgevoerd, doordat er sprake was 

van consensus tussen de rkc en het college over de conclusies van het onderzoek. 

 

Een onderzoek dat in 2010 en 2011 is uitgevoerd, betreft het onderzoek naar Diftar: Het ingevoerde 

beleid van een gedifferentieerde tarifering in de afvalstoffenheffing. Op dit onderzoek is nog geen reactie 

gekomen vanuit de raad. De reden hiervoor is, dat onlangs met het project ‘Inzameling huishoudelijk 

afval Lingewaard’ is gestart voor het herformuleren van  het beleid. De resultaten van de rkc over dit 

onderwerp worden daarom eind dit jaar betrokken bij de raadsbehandeling van dit project. Om deze reden 

is ervoor gekozen dit onderzoek buiten de analyse naar de mate van doorwerking te houden.  

 

In 2011 is een onderzoek verricht naar het beleid van de gemeente inzake grondexploitaties. Hieruit 

volgden een vijftal aanbevelingen: 

- Voer formele procesbeschrijvingen in met betrekking tot grondaankopen, projectvoorbereiding, 

actualisaties van lopende exploitaties, risicoanalyse en evaluatie van voltooide projecten; 

- Voer risicomanagement in; 

- Investeer in betere informatievoorziening ten behoeve van de raad; 

- Zorg voor meer eenheid en meer kwaliteit in de evaluaties van grondexploitaties; 

- Stel een nieuwe structuurvisie op. 

(Rekenkamercommissie Lingewaard, Onderzoeksrapport Grondbeleid, 2011) 

 

De raad heeft ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. In de formele reactie laat 

het college weten de meeste aanbevelingen uit het onderzoek te onderschrijven. De benodigde acties heeft 

het college hiervoor in gang gezet. Er zal eind 2011 een nieuwe Nota grondbeleid worden opgesteld, de 

paragraaf grondbeleid zal in zowel de begroting, als de jaarrekening 2012 een andere opzet krijgen en er 

is gestart met het opstellen van formele procesbeschrijvingen. Tevens zullen de evaluatierapporten 

doorontwikkeld worden tot een eenduidige systematiek. Ook het risicomanagement zal verder 

(door)ontwikkeld worden. Het college wil echter wel op de opmerking ten aanzien van de Structuurvisie 

reageren. In het rapport wordt aangegeven dat het een gemiste kans is dat er niet ten tijde van of direct na 

de wijziging van de WRO een fundamentele discussie in de raad heeft plaatsgevonden over het feit dat de 

Structuurvisie van 2004 niet meer aan de eisen van de Wro voldoet. Hierbij wil het college aantekenen, 

dat meteen na de inwerktreding van de Wro (1 juli 2008) is gestart met de ontwikkeling van de 

Structuurvisie. De raad heeft besloten om de bestaande Structuurvisie niet te actualiseren, maar om de 

opdracht te verlenen om een nieuwe Structuurvisie op te stellen. Hier is vervolgens mee gestart. De 
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nieuwe Structuurvisie met de daarbij behorende uitvoeringsparagraaf voor onder andere het kostenverhaal 

voor ruimtelijke ontwikkelingen zal dit jaar aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Na 

vaststelling van de Structuurvisie zal er een Nota bovenwijkse voorzieningen worden opgesteld. Op basis 

van de documenten scoort dit onderzoek in de reactie van het college een 1: Het advies wordt gesteund 

door het college en de aanbevelingen worden grotendeels overgenomen. Uit het interview dat met een 

tweetal betrokkenen is gevoerd, blijkt dat er voor het oppakken van de aanbevelingen planmatig is 

gewerkt. Voor een beperkt aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld het invoeren van risicomanagement, geldt 

dat deze nog in verwerking zijn. Verder blijkt uit het interview dat de betrokkenen de meeste 

aanbevelingen zelf ook al op een ‘to do-list’ hadden staan, welke door het uitgebrachte onderzoeksrapport 

werden bevestigd.: 

“Er zijn ook heel veel aanbevelingen waarvan wij zelf zoiets hadden van; we wisten zelf van tevoren al 

dat we dat nog moesten doen, het stond ook op de lijst, alleen we kwamen er nog niet aan toe. Ja, dat is 

geconstateerd door de rekenkamercommissie, dan pak je het ook meteen op.” (Dhr. E. Bos, interview, 19-

06-2012) 

Dat de aanbevelingen grotendeels samenvallen met de actiepunten die vanuit de afdeling zelf al waren 

opgesteld, wordt verklaard doordat de geïnterviewden aangeven dat er sprake was van veelvuldige 

interactie met de rkc over de bevindingen van het onderzoek: Er is meerdere malen ambtelijk wederhoor 

toegepast. Op basis van het gehouden interview en de documenten kunnen de volgende verklarende 

factoren voor de mate van doorwerking van dit onderzoek worden onderscheiden: 

- Aanpak onderzoek: in §4.6 staat vermeld, dat er wordt verwacht dat een transparante wijze van 

onderzoeken leidt tot een grotere mate van doorwerking. Dit vermoeden wordt bij dit onderzoek 

bevestigd: Door veel interactie met de betrokken beleidsmedewerkers, is er draagvlak voor de 

conclusies en aanbevelingen binnen de betrokken afdeling en binnen het college; 

- Politiek - institutionele verhoudingen: Er is geen sprake van een kloof tussen de rkc en het college 

wat betreft de geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Men zit op één lijn, waardoor de mate 

van doorwerking wordt vergroot; 

- Mate van consensus over doelen en kennis: Dit sluit aan bij de hiervoor genoemde factor: Er is 

sprake van een grote mate van consensus tussen de rkc, het college en de afdeling binnen de 

gemeente. Hierdoor zijn er werkbare aanbevelingen geformuleerd en opgepakt, wat tekenend is 

voor de grote mate van doorwerking van dit onderzoek.  

 

Het laatste onderzoek dat is onderzocht op de verklarende factoren van de mate van doorwerking, betreft 

het in 2011 verrichte onderzoek naar de personele lasten van de gemeente. De aanbevelingen die naar 

aanleiding van dit onderzoek zijn geformuleerd zijn: 

- Koppel aan de personeelsplanning een onderbouwde raming van de personele lasten en betrek 

daarbij alle inhuurkosten van externen. Neem daarbij een samenvatting van deze raming op in de 

paragraaf bedrijfsvoering van de begroting; 

- Analyseer jaarlijks de verschillen tussen de geraamde en de werkelijke personele lasten en 

rapporteer daarover in de jaarstukken; 

- Doe onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het totaal van de toelagen. 

(Rekenkamercommissie Lingewaard, Onderzoeksrapport Personele lasten, 2011) 

 

De raad heeft ingestemd met de geformuleerde conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Er is 

echter nooit formeel gereageerd door het college op het onderzoek. Op de zeven-puntenschaal van 

Putters, Brandsen et al. (2004) scoort dit onderzoek dan ook een 7: Er is nog geen reactie van het college 

op het advies. Uit het interview dat is afgenomen met een teamleider P&O blijkt, dat een deel van de 

aanbevelingen wel is opgepakt. De eerste aanbeveling om aan de personeelsplanning een onderbouwde 

raming van de personele lasten te koppelen en daarbij een samenvatting van deze raming op te nemen in 
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de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting is niet opgepakt. Dit wordt verklaard door de grote 

discrepantie in de visie van enerzijds de rkc en anderzijds het MT en het college omtrent inhuur van 

externen. De tweede aanbeveling is ook niet overgenomen, alhoewel in het interview wel wordt gesteld, 

dat naar aanleiding van het onderzoek er nu wekelijks in het MT een overzicht wordt gegeven van hoe het 

staat met de personele lasten in de begrote pot en wat de werkelijke lasten zijn:  

“Wat wij wel nu doen is wekelijks aan het MT een overzicht geven hoe wij staan in de begrote pot en in 

dat wat wij werkelijk uitgeven. En dat wordt in de tussentijdse rapportages die wij nu maken, wordt dat 

telkens meengenomen. “ (Mevr. A. van der Voort, interview, 26-06-2012) 

Ook is er begonnen met het maken van tussentijdse rapportages. Wat betreft de derde aanbeveling die 

door de rkc is geformuleerd, kan worden gesteld dat er geen onderzoek meer is gedaan naar de stijging 

van het totaal van de toelagen, maar dat hiervan wel een overzicht is verstrekt aan de raad. Op basis van 

het interview en de documenten kunnen vervolgens de verklarende factoren worden onderscheiden voor 

de mate van doorwerking van dit onderzoek. Het betreft de volgende factoren: 

- Wijze van opstellen werkprogramma: Zoals eerder aangegeven, is de rkc autonoom in het 

vaststellen van de onderzoeksagenda. Toch is dit onderzoek op nadrukkelijk verzoek van de raad 

verricht. Waar voor eerdere onderzoeken is vastgesteld, dat een onderzoek, dat door de raad is 

geïnitieerd, leidt tot een grotere mate van doorwerking, gaat dat voor dit onderzoek niet op;    

- Politiek - institutionele verhoudingen: Voor dit onderzoek geldt, dat er net als bij het onderzoek 

naar inhuur externen, een kloof bestaat tussen de rkc enerzijds en het MT en het college 

anderzijds, omtrent de visie over de personele lasten. Hierdoor wordt de kans op doorwerking van 

het advies beperkt, wat ook blijkt uit de analyse; 

- Mate van consensus over doelen en kennis: Dit punt sluit aan bij de vorige verklarende factor 

voor de beperkte mate van doorwerking van dit advies: Tussen de rkc, het MT en het college is er 

alles behalve consensus over dit onderwerp, wat verklarend is voor de beperkte mate van 

doorwerking van dit advies.  

 

In deze paragraaf is per onderzoek van de rkc in de periode 2007-2011 stilgestaan bij de voor dat 

onderzoek kenmerkende factoren die de mate van doorwerking verklaren, voor zover dit mogelijk was op 

basis van de beschikbare documenten en voor zover er de mogelijkheid bestond tot het houden van een 

interview met een betrokkene. In de volgende paragraaf wordt op basis van deze bevindingen een beeld 

geschetst van het geheel van de verklarende factoren van de mate van doorwerking van de onderzochte 

adviezen. Ook wordt er een beantwoording gegeven van de opgestelde vraagstelling door het 

beantwoorden van de deelvragen. Er wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen om de mate van 

doorwerking van de adviezen van de rkc Lingewaard te vergroten en deze zodoende effectiever te maken.  
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 

Als gevolg van het in 2002 op lokaal niveau ingevoerde dualisme, werden gemeenten wettelijk verplicht 

een rekenkamerfunctie in te stellen per 1 januari 2006. Doel van deze verplichting was het versterken van 

de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. Een lokale rekenkamer dient onafhankelijk 

onderzoek te verrichten naar de effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid van het lokaal gevoerde beleid. 

Wanneer de adviezen die een lokale rekenkamer uitbrengt worden overgenomen door zowel de 

gemeenteraad als het college van B&W en dit leidt tot aanpassingen in het beleid, dan is er sprake van 

doorwerking. In de praktijk blijken rekenkameradviezen niet altijd te worden overgenomen. In dit 

onderzoek is onderzocht welke factoren verklarend zijn voor de mate van doorwerking van de adviezen 

van de rekenkamercommissie Lingewaard.  

In deze paragraaf wordt er een antwoord gegeven op de vraagstelling door het beantwoorden van de voor 

dit onderzoek opgestelde deelvragen. Zodoende wordt op basis van de resultaten uit het empirische 

onderzoek een beeld geschetst van het geheel van de verklarende factoren van de mate van doorwerking 

van de voor dit onderzoek onderzochte adviezen. Het onderzoek wordt afgesloten met een aantal 

aanbevelingen om de mate van doorwerking van de adviezen van de rekenkamercommissie Lingewaard 

te vergroten en deze effectiever te maken. Tot slot wordt er gereflecteerd op de doelstellingen van de wet 

tot het invoeren van een verplichte rekenkamerfunctie en op de bevindingen van een eerder intern binnen 

de gemeente Lingewaard uitgevoerde evaluatie naar de doorwerking van de rekenkameradviezen. 

§6.1 Beantwoording van de deelvragen 

Wat zijn lokale rekenkamer(commissie)s?  

Lokale rekenkamers ondersteunen gemeenteraden in hun controlerende en kaderstellende rol. Hiertoe 

voeren lokale rekenkamers onderzoek uit naar de effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid van het lokaal 

gevoerde beleid.  Daarnaast onderzoekt een lokale rekenkamer of het college van B&W het beleid ten 

opzichte van de gemeenteraad voldoende transparant heeft uitgevoerd: Vastgesteld wordt of controle door 

de gemeenteraad op het gevoerde beleid mogelijk is geweest op basis van de door het college van B&W 

verstrekte informatie. De Gemeentewet laat gemeenten vrij in de inrichting van de rekenkamer: Zoals uit 

de casusbeschrijving is op te maken, is er in sommige gemeenten voor gekozen om een geheel 

onafhankelijke rekenkamer in te stellen met leden die politiek ongebonden zijn, terwijl in andere 

gemeenten een rekenkamercommissie is ingesteld, waarin ook of zelfs alleen raadsleden zitting hebben. 

Dit is enerzijds een afweging tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid ten aanzien van de gemeenteraad 

en anderzijds een kostenafweging: Onafhankelijke rekenkamers zijn vooral ingericht in relatief grote 

gemeenten met een hiermee verband houdend groter budget.  

 

Wat was de doelstelling bij het invoeren van de lokale rekenkamer(commissie)? 

Sinds 1 januari 2006 zijn gemeenten verplicht een rekenkamerfunctie in te stellen volgens artikel 81 uit 

de Gemeentewet. Doel van deze verplichting is het versterken van de controlerende en kaderstellende rol 

van de gemeenteraad. Deze rekenkamerfunctie kan, zoals eerder aangegeven, ingericht worden als een 

onafhankelijke rekenkamer of een rekenkamercommissie. Bij het instellen van een rekenkamercommissie 

zijn enkel de taken en rapportageverplichtingen wettelijk vastgelegd. De mogelijkheid voor gemeenten tot 

het instellen van een rekenkamercommissie werd in de wet opgenomen na advies van de Raad van State. 

De Raad van State oordeelde dat het mogelijk moest zijn dat een gemeenteraad de controletaken van een 

rekenkamer zelf uitvoert. In lijn met dit advies werd bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet 

dualisering gemeentebestuur in de Tweede Kamer de mogelijkheid opgenomen dat gemeenten middels 

het opstellen van een verordening zelf regels kunnen stellen aan de inrichting van de verplichte 
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rekenkamerfunctie. Hierdoor zouden gemeente gestimuleerd worden zelfstandig aan de slag te gaan met 

de inrichting van dit orgaan. 

Wat wordt er verstaan onder doorwerking van adviezen? 

De definitie van doorwerking is in §2.3 aan bod gekomen. In de bestuurskundige literatuur wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen de smalle en brede definitie van doorwerking. De smalle definitie richt zich 

voornamelijk op de relatie opdrachtgever – adviseur en aanwijsbare vormen van gebruik van adviezen in 

bijvoorbeeld beleidsstukken. De brede definitie omvat ook het gebruik van adviezen in de bredere 

context, bijvoorbeeld in wetenschap en media. In dit onderzoek is ervoor gekozen om enkel de smalle 

definitie van doorwerking te hanteren. Hiervoor is gekozen in verband met de afbakening van het 

onderzoek en het gegeven dat de onderzoeken van de rekenkamercommissie Lingewaard met name 

gericht zijn op een directe toepassing op beleid en regelgeving: Zij zijn hierdoor instrumenteel van aard. 

(zie verder §2.5) Wanneer de door de rekenkamercommissie geformuleerde aanbevelingen worden 

opgepakt door het college van B &W en leiden tot aanpassingen in het beleid, is er sprake van 

doorwerking van het advies. De mate van doorwerking van een advies is afhankelijk van in hoeverre het 

college van B&W de hoofdlijnen van het advies steunt en de geformuleerde aanbevelingen overneemt. 

Uit de analyse is gebleken dat het college van B&W in sommige gevallen alle door de 

rekenkamercommissie geformuleerde aanbevelingen heeft overgenomen en in andere gevallen slechts een 

aantal of geen. In dit laatste geval is de mate van doorwerking van het uitgebrachte advies beperkt. 

Welke theoretische factoren zijn er te onderscheiden die de doorwerking van adviezen van de rekenkamer 

op regelgeving en beleid verklaren? 

 In §2.6 en §2.7 zijn de in dit onderzoek gehanteerde indicatoren van doorwerking in de reacties op de 

adviezen en verklarende factoren van de mate van doorwerking behandeld op basis van de beschikbare 

literatuur. Hierbij wordt verwezen naar het eerder door Putters, Brandsen et al. (2004) verrichtte 

onderzoek naar de doorwerking van de adviezen van adviescolleges in het Nederlandse openbaar bestuur. 

De indicatoren van doorwerking in de reacties op de adviezen zijn wat betreft de directe effecten op 

beleid en regelgeving toegepast op de voor dit onderzoek onderzochte adviezen van de 

rekenkamercommissie Lingewaard. Vervolgens is per onderzocht advies een ‘score’ gegeven wat betreft 

de mate van doorwerking van het advies. De theoretische factoren die de mate van doorwerking verklaren 

zijn onder te verdelen in een zestal dimensies. Deze dimensies van verklarende factoren zijn in §4.6 

verder geoperationaliseerd. Dit leidde tot het onderstaande causale model: 
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Per dimensie zijn de volgende theoretische factoren te onderscheiden die doorwerking verklaring: 

Samenstelling
*
: Deskundigheid, grootte, pluriformiteit, gewicht, mate van ondersteuning, aard van 

ondersteuning. 

Taakopvatting
*
: Ambitieniveau type doorwerking, dienstbaarheid, kwaliteit. 

Proceskenmerken: Wijze van opstellen werkprogramma, wijze van uitwerking vraagstelling, aanpak 

onderzoek, contact / afstemming raad en college, contact met en draagvlakverwerving bij 

maatschappelijke organisaties, kwaliteitsborging en procesmanagement. 

Adviesproduct: Kenmerken advies, presentatie- / publicatievorm, timing van adviezen. 

Nazorg: Aflevering, verspreiding, publicatie, informele verspreiding, natraject. 

Omgevingskenmerken: Politiek-bestuurlijke actualiteit, mate van beleidsconcurrentie, politiek-

institutionele verhoudingen, mate van consensus over doelen en kennis.  

in §4.6 wordt  een uitgewerkte boomstructuur weergegeven met de verklarende factoren van doorwerking 

per dimensie. Ook staat daar per indicator een hypothese van de verwachte invloed op doorwerking 

beschreven.    

Welke factoren verklaren de doorwerking van de adviezen van de rekenkamercommissie Lingewaard in 

de praktijk? 

Voor een zestal door de rekenkamercommissie Lingewaard uitgebrachte adviezen zijn de sterkst 

verklarende factoren van de mate van doorwerking vastgesteld. Per onderzoek betreft het de volgende 

factoren: 

Rekenkameronderzoek: Significant verklarende factoren van mate van doorwerking: 

Jeugd- en jongerenwerk Timing van advies 

 Natraject 

 Politiek-bestuurlijke actualiteit  

 Politiek-institutionele verhoudingen  

 Mate van consensus over doelen en kennis  

  

Inhuur externen Natraject 

 Mate van consensus over doelen en kennis 

 Politiek-institutionele verhoudingen  

  

Declaraties college Wijze van opstellen werkprogramma 

 Contact / afstemming raad en college 

 Natraject 

 Politiek-bestuurlijke actualiteit  

 Politiek-institutionele verhoudingen  

 Mate van consensus over doelen en kennis 

  

Verhuiskosten burgemeester  Wijze van opstellen werkprogramma 

 Contact / afstemming raad en college 

 Politiek-bestuurlijke actualiteit  

 Politiek-institutionele verhoudingen  

 Mate van consensus over doelen en kennis 

                                                           
* Deze (dimensies van) indicatoren zijn in verband met de in dit onderzoek gehanteerde onderzoeksdesign als single 

case study (N=1) niet getoetst, doordat er niet wordt vergelijken met andere cases. Wel zijn deze indicatoren in de 

analyse beschreven voor de situatie van de rekenkamercommissie Lingewaard.  
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Grondexploitaties Aanpak onderzoek 

 Politiek-institutionele verhoudingen  

 Mate van consensus over doelen en kennis 

  

Personele lasten Wijze van opstellen werkprogramma 

 Politiek-institutionele verhoudingen  

 Mate van consensus over doelen en kennis 

 

Zoals uit bovenstaande tabel is op te maken, is er sprake van een aantal terugkerende factoren die de mate 

van doorwerking verklaren van de onderzochte adviezen. Deze factoren kunnen de mate van doorwerking 

van de adviezen positief of negatief beïnvloeden: Waar in het ene onderzoek een verklarende factor de 

mate van doorwerking positief heeft beïnvloed, kan het bij een ander onderzoek de mate van doorwerking 

juist negatief hebben beïnvloed. De volgende verklarende factoren zijn in het empirische onderzoek 

meerdere malen voorgekomen:  

- Natraject; 

- politiek-bestuurlijke actualiteit; 

- politiek-institutionele verhoudingen; 

- mate van consensus over doelen en kennis; 

- wijze van opstellen werkprogramma; 

- contact / afstemming raad en college. 

 

Meerdere theoretische factoren in het verklaren van de mate van doorwerking van de rekenkameradviezen 

bleken in de praktijk niet significant. Het betreft de volgende theoretische factoren per dimensie: 

 

Dimensie Niet significant verklarende factoren van mate van 

doorwerking 

Proceskenmerken Wijze van uitwerking vraagstelling 

 Contact met en draagvlakverwerving bij maatschappelijke 

organisaties 

 Kwaliteitsborging en procesmanagement 

  

Adviesproduct Kenmerken advies 

 Presentatie - / publicatievorm 

  

Nazorg  Aflevering 

 Verspreiding 

 Publicatie 

 Informele verspreiding 

  

Omgevingsfactoren Mate van beleidsconcurrentie 

 

 

§6.2 Beantwoording van de vraagstelling 

De vraagstelling van dit onderzoek was als volgt geformuleerd: 

 

Wat zijn de belangrijkste factoren die de doorwerking van de adviezen van de rekenkamer in het beleid en 

regelgeving beïnvloeden en hoe kan deze doorwerking worden verbeterd? 
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De belangrijkste factoren die de mate van doorwerking verklaren van de voor dit onderzoek onderzochte 

adviezen van de rekenkamercommissie Lingewaard zijn, in aflopende significantie: 

1. Mate van consensus over doelen en kennis: Voor deze factor was de volgende hypothese 

opgesteld: Wanneer er over een onderwerp veel consensus bestaat over doelen binnen de 

organisatie en over de kennis in het veld, leidt dit tot een grotere kans op doorwerking. Op basis 

van het empirisch onderzoek blijkt deze hypothese gegrond: Hoe meer consensus tussen 

rekenkamercommissie, college van B&W en ambtelijke organisatie, des te groter is de mate van 

doorwerking van een advies. Bij het onderzoek naar inhuur externen was er geen consensus 

tussen de rekenkamercommissie, college van B&W en ambtelijke organisatie, wat leidde tot een 

beperkte mate van doorwerking. Over het onderzoek naar grondbeleid was er juist sprake van een 

grote mate van consensus tussen de actoren, wat leidde tot een grote mate van doorwerking. 

2. Politiek-institutionele verhoudingen: De hypothese voor deze factor was: Hoe groter de kloof 

tussen betrokken partijen en personen, des te kleiner is de kans op doorwerking. Deze factor 

houdt verband met de vorige factor en blijkt ook gegrond op basis van de empirie: Bij het 

onderzoek naar jeugd- en jongeren werk leidde een kloof tussen college van B&W en 

rekenkamercommissie tot een zeer geringe mate van doorwerking van het advies, terwijl bij het 

onderzoek naar declaraties van het college de neuzen van zowel rekenkamercommissie als 

college van B&W in dezelfde richting stonden, wat de grote mate van doorwerking van het advies 

verklaard. 

3. Natraject: Voor deze factor was de hypothese: Wanneer er een termijn is afgesproken waarbinnen 

de resultaten, van de afspraken die het college voornemens was toe te passen, moeten worden 

besproken binnen de raad, is de kans op doorwerking groter. Ook deze hypothese blijkt gegrond 

op basis van de onderzoeksresultaten. Wanneer er voor het verwerken van de aanbevelingen een 

tijdspad is opgesteld, zoals het geval is bij het onderzoek naar grondbeleid, dan is de mate van 

doorwerking groot. Blijft het verwerken van de aanbevelingen steken op minder concrete acties, 

waarvan sprake was bij het onderzoek naar inhuur externen, dan is de mate van doorwerking 

beperkter. 

4. Politiek-bestuurlijke actualiteit: De hypothese die voor deze factor was opgesteld luidt: Een 

onderzoeksonderwerp dat politiek en/of bestuurlijk actueel is, leidt tot een grotere kans op 

doorwerking. Op basis van de empirie wordt de opgestelde hypothese verworpen. Uit de analyse 

is gebleken, dat de politiek-bestuurlijke actualiteit van een advies soms leidde tot een grote mate 

van doorwerking, zoals in het geval van het onderzoek naar declaraties van het college van B&W 

en in andere gevallen de mate van doorwerking beperkte, zoals bij het onderzoek naar Jeugd- en 

jongerenwerk. 

5. Wijze van opstellen werkprogramma: Voor deze factor was de volgende hypothese opgesteld: 

Wanneer de raad en het college de mogelijkheid hebben tot het plaatsen van onderwerpen op de 

onderzoeksagenda, wordt de mate van doorwerking vergroot. Ook voor deze hypothese geldt, dat 

deze wordt verworpen. Soms leidden adviezen met een op verzoek van de raad overgenomen 

onderwerp tot een grote mate van doorwerking. Hiervan was sprake bij de onderzoeken naar 

declaraties en de verhuiskosten burgemeester. In andere gevallen leidden adviezen met een op 

verzoek van de raad overgenomen onderwerp tot een beperkte mate van doorwerking, 

bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de personele lasten.   
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6. Contact / afstemming raad en college: Voor deze factor werd de volgende invloed op 

doorwerking verwacht: Hoe meer openheid in het contact tussen de rekenkamer, het college van 

B&W en de gemeenteraad, des te groter is de mate van doorwerking. Op basis van de 

onderzoeksresultaten bleek deze hypothese gegrond. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze 

factor samenvalt met de mate van consensus tussen de actoren: Hoe meer consensus er was over 

doelen en kennis binnen de organisatie, des te meer openheid was er in het contact. Dit leidde tot 

een grote mate van doorwerking van de adviezen. Hierbij kan het onderzoek naar declaraties 

worden genoemd, waarbij de open communicatie tussen actoren verklarend is geweest voor de 

relatief grote mate van doorwerking van het advies.  

De relevantie van bovenstaande bevindingen met betrekking tot de significant verklarende factoren van 

de mate van doorwerking ligt in het gegeven, dat deze  aansluiten bij de in de inleiding vermelde passage 

van stichting de Lokale Rekenkamer dat lokaal rekenkameronderzoek in de toekomst meer gericht dient 

te zijn op relevantie en op aansluiting bij de bestuurlijke praktijk. De empirische bevindingen uit dit 

onderzoek bevestigen dit: Consensus tussen de betrokken actoren, de politiek-bestuurlijke verhoudingen, 

het contact en afstemming met gemeenteraad en college van B&W, de actualiteit van het onderwerp en de 

wijze van het opstellen van het werkprogramma zijn verklarend en bepalend voor de wijze waarop er met 

een rekenkameradvies binnen de gemeente wordt omgegaan: Hoe relevanter en actueler het onderwerp, 

des te meer consensus is er binnen een gemeente over de conclusies en aanbevelingen van een advies. Dit 

leidt weer tot een planmatige implementatie van de geformuleerde aanbevelingen, omdat het advies dan 

aansluit bij de bestuurlijke praktijk van de gemeente. De mate van doorwerking van een advies is in dat 

geval groot. Aangezien in dit onderzoek de verklarende factoren van de mate van doorwerking binnen een 

enkele casus zijn onderzocht, is het lastig om te generaliseren. Wel kan worden gesteld, dat het streven 

naar consensus binnen de gemeentelijke organisatie met betrekking tot de geformuleerde aanbevelingen 

van een advies en het formuleren van aanbevelingen die aansluiten bij de bestuurlijke praktijk een kwestie 

is die voor elke lokale rekenkamer relevant is. Lokale rekenkamers zijn over het algemeen autonoom in 

het opstellen van het werkprogramma en zijn onafhankelijk in het verrichten van onderzoek. Dit wringt 

enigszins met de vraag naar onderzoeken die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van een gemeente.  

 

Het tweede deel van de vraagstelling van dit onderzoek betreft hoe de mate van doorwerking kan worden 

verbeterd. In het hier bovenstaande zijn de belangrijkste factoren besproken die de mate van doorwerking 

verklaren van de voor dit onderzoek onderzochte adviezen van de rekenkamercommissie Lingewaard. Het 

betreft hierbij zowel verklarende factoren die de mate van doorwerking positief beïnvloeden, als ook 

factoren die de mate van doorwerking van de uitgebrachte adviezen beperken. Het effectiever maken van 

de adviezen die de rkc Lingewaard uitbrengt ligt dan ook in het verbeteren van de factoren die de mate 

van doorwerking beperken. In het hierna volgende wordt het onderzoek afgesloten met een aantal 

aanbevelingen om de mate van doorwerking van de adviezen van de rekenkamercommissie Lingewaard 

te vergroten.  

§6.3 Aanbevelingen 

De laatste deelvraag die voorafgaand aan het onderzoek is opgesteld luidt: 

 

Welke aanbevelingen leiden tot een vergroting van de doorwerking van de door de  rekenkamercommissie 

Lingewaard uitgebrachte adviezen? 

 

Zoals gezegd, wordt de mate van doorwerking van de adviezen vergroot, wanneer de factoren die 

doorwerking beperken worden verbeterd. Zodoende zal de effectiviteit van de uitgebrachte adviezen 

toenemen. Hiertoe zijn de volgende aanbevelingen opgesteld: 
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1. Uit de analyse is gebleken dat voor een aantal uitgebrachte adviezen er geen formele schriftelijke 

reactie is opgesteld met betrekking tot de geformuleerde aanbevelingen van het advies door het college 

van B&W. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het college van B&W te verplichten voor ieder 

uitgebracht advies  deze schriftelijke reactie op te laten stellen. Zo kan er direct bij het bespreken van het 

advies in de gemeenteraad politieke discussie ontstaan over de reactie van het college van B&W. Ook 

wanneer het college zich geheel niet kan vinden in de hoofdlijnen en geformuleerde aanbevelingen of 

wanneer er om uiteenlopende redenen voor wordt gekozen om een advies links te laten liggen dient dit 

schriftelijk te worden vastgelegd, zodat deze reactie meteen met het definitieve onderzoeksrapport kan 

worden toegezonden aan de gemeenteraad.  

 

2. Maak binnen de gemeente voor ieder advies afspraken over de tijdsduur van het oppakken van de 

aanbevelingen door het college van B&W en leg vast hoe deze verantwoording vorm moet krijgen. 

Voorgesteld wordt om voor ieder advies een jaar na publicatie van het rapport een agendapunt te 

reserveren in een raadsvergadering of politieke avond. De adviezen van de rekenkamercommissie vormen 

een ondersteuning voor de gemeenteraad. Het is dan ook aan de gemeenteraad, als hoogste orgaan binnen 

de gemeente, om te oordelen of de toezeggingen vanuit het college van B&W voldoende zijn opgepakt. 

Mocht blijken, dat omwille van de tijd, dan wel andere redenen de toezeggingen vanuit het college van 

B&W nog niet zijn verwerkt binnen dat jaar, dan kan het onderwerp opnieuw worden geagendeerd. 

3. In een eerder door de rekenkamercommissie Lingewaard uitgevoerde evaluatie naar de doorwerking 

van de uitgebrachte adviezen bleek, dat er geen centraal punt is in de organisatie van waaruit de te 

ondernemen acties naar aanleiding van de onderzoeken worden geformuleerd en gevolgd. Zoals gezegd is 

het aan de gemeenteraad om te oordelen of de toezeggingen vanuit het college van B&W voldoende zijn 

opgepakt. Het monitoren van de voortgang in het implementeren van de door de rekenkamercommissie 

opgestelde aanbevelingen is een taak van de Auditcommissie. Voorgesteld wordt vanuit de 

Auditcommissie hierover altijd een terugloppeling te laten plaatsvinden naar de raad.  

 

4. De belangrijkste factoren die de mate van doorwerking van een advies verklaren zijn de politiek-

institutionele verhoudingen tussen gemeenteraad en rekenkamercommissie enerzijds en het college van 

B&W anderzijds en de hiermee verband houdende mate van consensus over doelen en kennis tussen deze 

actoren. Deze factoren zijn lastig te verbeteren: De rekenkamercommissie is autonoom in het 

onderzoeksproces en de keuze van onderwerpen en geeft een onafhankelijk advies. Wel is in de analyse 

gebleken, dat hoe vaker de verantwoordelijke ambtelijke afdeling bij het onderzoeksproces wordt 

betrokken in het interpreteren van de gegevens, des te groter de mate van doorwerking van een advies is. 

Voorgesteld wordt dan ook om vanuit de rekenkamercommissie zoveel mogelijk te streven naar het 

toepassen van ambtelijk wederhoor tijdens het onderzoeksproces. Idealiter is er hierbij sprake van een 

continue wisselwerking tussen rekenkamercommissie en ambtelijke organisatie. Zodoende wordt er 

draagvlak gecreëerd voor het advies, wat de kans op doorwerking vergroot.    

 

§6.4 Reflectie op doelstelling wet en eerdere interne onderzoek  

De doelstelling bij het invoeren van de wettelijk verplichting tot het instelling van een lokale 

rekenkamerfunctie was het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. 

Op basis van de bevinding uit dit onderzoek kan worden gesteld dat aan deze doelstelling gedeeltelijk is 

voldaan. Enerzijds bieden de adviezen die door een lokale rekenkamer worden uitgebracht de 

gemeenteraad een instrument tot betere controle en sturing. Anderzijds, dient er binnen de gemeente wel 

consensus te bestaan over de conclusies en geformuleerde aanbevelingen van een advies, omdat een 

advies anders enkel ter kennisgeving wordt aangenomen door het college van B&W. Is dit het geval, dan 

is de mate van doorwerking van het advies zeer beperkt. Het is aan de gemeenteraad om in een dergelijk 
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geval het College van B&W ter verantwoording te roepen. Uit de enquête die intern binnen de gemeente 

Lingewaard is verspreid, komt naar voren dat er bij raadsleden een behoefte bestaat aan meer handvatten, 

hoe de aanbevelingen uit te voeren. Een aanbeveling in dit onderzoek is dan ook om een raadscommissie 

op te richten die wordt belast met het monitoren van de aanbevelingen. Alhoewel gemeenten hierin zelf 

middels een verordening regels kunnen stellen, had de wetgever hier vooraf meer rekening mee kunnen 

houden. In de wettelijke basis voor het invoeren van een onafhankelijke rekenkamer, waarvoor een 

uitgewerkt kader is opgesteld door de wetgever, komt dit niet terug.  

 

In een eerder binnen de gemeente Lingewaard uitgevoerde evaluatie naar de doorwerking van de 

uitgebrachte rekenkameradviezen kwam naar voren, dat de onderzoeken van de rekenkamercommissie 

geen thema zijn binnen het MT van de gemeente en dat er geen centraal punt is in de organisatie van 

waaruit de te ondernemen acties naar aanleiding van de onderzoeken worden geformuleerd en gevolgd. 

Deze eerdere bevindingen zijn in dit onderzoek herbevestigd. Het instellen van een raadscommissie die 

wordt belast met het monitoren van het verwerken van de door de rekenkamercommissie gedane 

aanbevelingen is hiervoor een oplossing. Daarnaast, is de laatste aanbevelingen die voortvloeit uit dit 

onderzoek om vanuit de rekenkamercommissie zoveel mogelijk te streven naar het toepassen van 

ambtelijk wederhoor tijdens het onderzoeksproces. Wanneer er hierbij sprake is van een continue 

wisselwerking tussen rekenkamercommissie en ambtelijke organisatie, zorgt dit voor het creëren van 

draagvlak voor het advies, omdat de onderzoeken dan meer aansluiten bij de praktijk. Hierdoor zullen de 

onderzoeken meer aandacht krijgen binnen het MT, wat de mate van doorwerking van de adviezen 

vergroot. 
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Lijst van gebruikte afkortingen 

 

 
BZK  (ministerie van) Binnenlandse Zaken &Koninkrijksrelaties 

College  College van Burgemeester & Wethouders  

GW  Gemeentewet  

MT  Managementteam 

NVRR  Nederlandse Vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies  

Raad  Gemeenteraad 

Rkc  Rekenkamercommissie  

RvS  Raad van State 

VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VvG  Vereniging van Griffiers 
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 Enquêtevraag:       

Politieke 

Partij 

Worden de aanbevelingen 
van de onderzoeken van 

de rekenkamercommissie 

die de raad heeft 
overgenomen naar uw 

idee voldoende 

opgepakt/uitgewerkt door 
het college?  

Ziet u hier een taak voor 
de rekenkamercommissie 

zelf naast die voor de 

auditcommissie? 
 

Zijn rapporten van de 
rekenkamercommissie 

goed leesbaar? Meer 

specifiek: zijn de 
conclusies en 

aanbevelingen helder, 

eenduidig en komt de 
boodschap goed over? 

Wat is uw indruk over de 
wijze waarop de 

rekenkamercommissie 

onderzoek doet; de stijl 
van onderzoeken? 

Wat is uw indruk over de 
wijze waarop de 

rekenkamercommissie 

communiceert? 
 

Kiest de 
rekenkamercommissie 

relevante onderwerpen 

voor haar onderzoek? 
Zijn ze op zichzelf 

belangrijk en zijn ze ook 

politiek-bestuurlijk 
relevant voor uw 

kaderstellende en 
controlerende rol? 

 

Wat is uw indruk over de 
onafhankelijkheid van de 

rekenkamercommissie? 

Welke opmerkingen en 
suggesties wilt u verder 

kwijt over het 

functioneren van de 
rekenkamercommissie? 

Fractie 

Reijmers 

Neen. Het is voldoende 

dat de Rekenkamer 

onderzoekt en 
aanbevelingen doet. De 

Rekenkamer behoort 

geen belang te hebben bij 
de vraag wat er daarna 

met die informatie 

gebeurt. 

Uitstekend Prima Prima Zonder meer Ik twijfel niet over die 

onafhankelijkheid 

 
 

 

De Rekenkamer-

commissie functioneert in 

mijn ogen uitstekend. 

GroenLinks 

(coalitie) 

Niet altijd. De 

rekenkamercommissie 

zou de raadsleden best 
(meer) kunnen herinneren 

aan de items. Het is niet 

een gebrek aan 
belangstelling maar 

eerder de waan van de 

dag waardoor raadsleden 
(waaronder ik zelf) (zich 

laten?) ondersneeuwen. 

Ook auditcommissie kan 
hierin een rol spelen. 

De aanbevelingen zijn 

de laatste tijd helderder 

dan eerder. Zoals over 
de programmabegroting 

en het onderzoek naar 

personeelskosten. 

Soms zie ik wel een 

verschil in kwaliteit. 

Conclusies zijn soms te 
verhullend en niet helder 

genoeg om de ernst 

meteen te doorzien. 
 

Presentatie moet 

eigenlijk standaard 

worden evenals het 
plaatsen van dit rapport 

op de agenda via de 

griffie. Dat zou een 
borging zijn. 

Zou nog wel wat 

verbetering behoeven. 

Soms vind ik dat het lijkt 

alsof de voorzitter en 

secretaris vooral de RKC 
zijn (zoals bij 

programmabegroting, dat 

erg snel klaar was en hun 
mening bevatte –

misschien ook van andere 

RKC-leden, maar die 
zag/hoorde ik niet 

hierover). 

 
 

 

Fijn dat we een 

herinnering kregen om dit 

document in te vullen ;-) 
 

 

 
 

 

VVD Deze worden te weinig 
opgepakt/uitgewerkt door 

het college. 

De rol van de 
rekenkamercommissie 

zou kunnen zijn dat ze na 

twee jaar standaard een 
monitoronderzoek 

uitvoert. 

 

De rapporten zijn goed 
leesbaar, ondanks dat het 

soms ingewikkelde 

materie is. 
De aanbevelingen 

zouden soms concreter 

kunnen, waardoor de 
raad en het college meer 

handvatten krijgen. 

 

De werkwijze is 
professioneel. Daarnaast 

is de commissie 

onafhankelijk en doet ze 
diepgaand onderzoek. 

Over het algemeen goed. 
Alleen zou de rkc meer 

rechtstreeks mogen 

communiceren in de 
raad door het geven van 

presentaties over 

onderzoeksrapporten. 
Alleen een rapport 

toesturen is o.i. 

onvoldoende 
 

 

Ja Prima. Het is fijn dat de raad 
over zo’n onafhankelijke, 

deskundige commissie 

beschikt. 
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CDA Twijfel, want in het 

algemeen is het zo dat 
nadat een 

rekenkamercommissie 

rapport besproken en 
geaccordeerd is dit in het 

archief verdwijnt. Er is 

geen werkwijze cq. 
Structuur om de follow 

up te bewaken. 

In eerste instantie is de 
raad het aangewezen 

gremium  om te 

controleren. Afhankelijk 

van het onderwerp kan 

controle gemandateerd 

worden bij 
auditcommissie cq. 

Rekenkamercommissie, 

maar het mag niet van 
vanzelfsprekend zijn. 

Goed leesbaar? Ja 

Komt de boodschap 
goed over? Conclusies 

mogen zowel voor raad, 

college als ambtelijke 
organisatie concreter 

geformuleerd worden 

Prima. Goed. De raad krijgt 

voldoende gelegenheid 
om inhoudelijk op de 

werkwijze te reageren. 

 
 

 

Ja. De onderwerpen 

kunnen worden 
aangedragen door  Raad 

en College. Belangrijk is 

wel dat de 
rekenkamercommissie 

autonoom is en blijft en 

zelf beslist welke 
onderwerpen 

daadwerkelijk worden 

uitgevoerd. De raad 
(auditcommissie) moet 

uiteindelijk zelf 

beoordelen of de door de 

rekenkamercommissie 

gekozen onderwerpen 

voldoende relevant zijn. 
Noodzakelijk dat er een 

goede informatie 

richting raad is. 

Ja, momenteel bestaat  

de rekenkamercommissie 
uit niet raadsleden. De 

raad moet beslissen of dit 

de meest gewenste 
situatie is. 

 

 
 

 

 
 

Het is raadzaam om de 

verordening 
Rekenkamercommissie te 

actualiseren voor wat 

betreft  de onafhankelijke 
samenstelling (bv. 

wel/geen raadsleden) en 

de taakafbakening met de 
auditcommissie. 

 

 

Lingewaard 

NU 

(coalitie) 

Nee, lang niet altijd.  

 
Rekenkamercommissie 

kan hier een rol in spelen, 

door het rapport met de 
raad te bespreken 

Ja, over het algemeen 

wel. Vooral de 
specifieke onderzoeken. 

Lijkt mij goed.  

Veel werk wordt gedaan 
door de commissieleden. 

Hebben voeling met de 

politiek. 

Kan wat duidelijker en 

gerichter. 
 

Ja, want ook de fracties 

kunnen tenslotte 
onderwerpen aanleveren. 

 

 
 

Voor zover ik kan 

bekijken is zij 
onafhankelijk. Politieke 

kleur speelt m.i. geen rol. 

 
 

 

 

Meer en nadrukkelijker de 

raad informeren. De raad 
overtuigen van het belang 

van de rapporten. 

 

PvdA Nee, ik heb geen beeld 
van wat er overgenomen 

is. Ik denk dat met name 

de rekenkamer hier een 
taak heeft. 

Ja Gedegen en 
professioneel 

 

Goed Ja tot nu toe wel Weten hun rug recht te 
houden 

 

Geen 

B’06/Lokaal 

2000 

(coalitie) 

Ja 

Nee 

 

Ja 

Zorgvuldig Correct Ja Is geborgd 

 

n.v.t. 

Lokaal 

Belang 

Lingewaard 

Ja Voldoende Vakbekwaam Goed Ja Goed Geen 
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(coalitie) 

Vraag 1; ja 

Vraag 2; ja, b.v. bij het  
doorontwikkelen  

Programmabegroting 

 

De rapporten zijn goed 

leesbaar en deze worden 
vaak begeleid met een 

goede uitleg van de 

voorzitter. 
 

Boodschap is goed. 

Werkwijze en stijl  
tijdens het onderzoek is 

door de 

onafhankelijkheid  van 
de commissie moeilijk 

te beoordelen. 
 

Duidelijk en open. 

 
 

 

Ja De rekenkamer geeft een 

onafhankelijke indruk. 
 

Ga zo door. 

 
 

 



Bijlage 1: resultaten enquête fvs gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie 

 

 

Beantwoording vragen door college en ambtelijke organisatie 

 

College Ambtelijke organisatie 

 

Vraag 1: Worden de aanbevelingen van de onderzoeken van de rekenkamercommissie die de raad heeft overgenomen naar uw idee voldoende opgepakt/uitgewerkt door het college?  

Ziet u hier een taak voor de rekenkamercommissie zelf naast die voor de auditcommissie? 

 

Wij zien erop toe, dat de door de rekenkamercommissie aan het adres van het 

college gedane aanbevelingen worden geïmplementeerd en – waar dat niet direct 

mogelijk is – worden verwerkt in een concreet plan van aanpak met daarin vervatte 

acties en bijbehorende tijdspaden. 

Of er nog een specifieke taak voor de rekenkamercommissie naast die van de 

auditcommissie is weggelegd, laten wij per definitie graag over aan het oordeel van 

de gemeenteraad als hoogste controlerend orgaan van de gemeente. 

Als lerende organisatie binnen een zich voortdurend veranderende en dus dynamische omgeving hecht 

de ambtelijke organisatie veel waarde aan de conclusies en aanbevelingen van de onderzoeken van de 

rekenkamercommissie. De conclusies en aanbevelingen die een follow-up behoeven worden planmatig 

geïmplementeerd in de organisatie. 

Of en in hoeverre hierin tevens voor de rekenkamercommissie naast de auditcommissie taken zijn 

weggelegd, kunnen wij niet aangeven. Deze eventuele behoeftevraag dient met name te worden 

beantwoord in de interactie vanuit de gemeenteraad zelf.   

 

Vraag 2: Zijn rapporten van de rekenkamercommissie goed leesbaar? Meer specifiek: zijn de conclusies en aanbevelingen helder, eenduidig en komt de boodschap goed over? 

 

Onze algemene indruk van de rapporten van de rekenkamercommissie is, dat de 

onderzoeksopgaven gevraagd of ongevraagd, helder worden uiteengezet en dat de 

conclusies en aanbevelingen voldoende houvast bieden voor het ondernemen van 

concrete acties. 

Vanuit ambtelijk oogpunt bezien zijn de onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie en de 

daarin vervatte conclusies en aanbevelingen in de regel duidelijk en bevatten deze de nodige 

handvatten voor verbeteringen, soms zelfs in een breder spectrum, waarvan de portee dan verder reikt 

dan de concrete onderzoeksvraag. 

 

Vraag 3: Wat is uw indruk over de wijze waarop de rekenkamercommissie onderzoek doet; de stijl van onderzoeken? 

 

De rekenkamercommissie kwijt zich naar ons oordeel op een positief-kritische 

wijze van haar taken. Dat gebeurt op een professionele, deskundige wijze. Verder 

voltrekt de benadering van informanten, voor zover de direct betrokken leden van 

ons college dat zelf hebben ervaren,  zich op een respectvolle wijze. 

Waar sprake is van ambtelijke inbreng ervaren de betrokkenen de onderzoeksmethoden en de 

benadering door de rekenkamercommissie of haar leden in het algemeen als positief. 
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Vraag 4: Wat is uw indruk over de wijze waarop de rekenkamercommissie communiceert? 

 

De communicatie voltrekt zich veelal langs schriftelijke weg. Daarnaast bedient de 

commissie zich van presentaties en mondelinge informatieverschaffing om zaken 

op een transparante manier voor het voetlicht te brengen. Voor de wijze waarop dit 

gebeurt hebben wij veel waardering.   

De communicatie, waarbij in voorkomende gevallen, met name in zaken die redelijk complex zijn,  

tussentijds wordt teruggekoppeld, wordt door de betrokken ambtelijke functionarissen als prettig 

ervaren. Daarbij wordt in het bijzonder ook geduid op de gelegenheid om gespreksverslagen vooraf te 

toetsen, waarmee het proces met de nodige zorgvuldigheid wordt omgeven. 

 

Vraag 5: Kiest de rekenkamercommissie relevante onderwerpen voor haar onderzoek?  

Zijn ze op zichzelf belangrijk en zijn ze ook politiek-bestuurlijk relevant voor uw kaderstellende en controlerende rol? 

 

Wij vinden het niet direct op onze weg liggen om deze vraag te beantwoorden. De 

rekenkamercommissie hanteert vanuit haar onafhankelijke positie haar eigen 

inzichten bij de keuze van onderzoeksonderwerpen. Wij vinden dat wij daarin geen 

stelling moeten nemen of daaraan waardeoordelen moeten verbinden. Wel willen 

wij in het algemeen kwijt, dat wij op een constructieve wijze openstaan voor de 

resultaten van ook de door de rekenkamercommissie zelf geïnitieerde onderzoeken 

en dat wij daaraan net als bij gevraagde onderzoeken gezaghebbende betekenis 

toekennen. 

Deze vraag leent zich niet voor ambtelijke beantwoording. Voor de organisatie is met name van belang 

dat de resultaten van een onderzoek, ongeacht de keuze vanuit de politiek-bestuurlijke setting dan wel 

op initiatief van de rekenkamercommissie zelf, bruikbaar materiaal oplevert voor de doorontwikkeling 

van de organisatie in de zich snel veranderende dynamische lokale samenleving, waaraan de ambtelijke 

organisatie uiteindelijk haar bestaansrecht ontleent.   

 

Vraag 6: Wat is uw indruk over de onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie? 

 

Wij hechten veel betekenis aan de onafhankelijke positie van de 

rekenkamercommissie. Wij vragen ons wel af of een politiek gerelateerde 

samenstelling van de commissie wenselijk is zonder daarbij specifiek afbreuk te 

willen doen aan de integriteit van welk commissielid of politieke groepering 

waaruit hij of zij is gerecruteerd. Het gaat daarbij meer om de algemene 

beeldvorming, die een dergelijke samenstelling zou kunnen oproepen vanuit de 

samenleving. 

Uit de producten van de rekenkamercommissie ontlenen wij de indruk, dat de commissie zich 

onafhankelijk positioneert. 

 

Vraag 7: Welke opmerkingen en suggesties wilt u verder kwijt over het functioneren van de rekenkamercommissie? 

 

Geen verdere opmerkingen. Geen opmerkingen. 
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Bijlage 2: Lijst van geïnterviewde personen 

Geïnterviewde: Functie: Gespreksonderwerp: Datum: Locatie: 

Dhr. E. Bos Beleidsmedewerker 

grondzaken 

Onderzoek 

grondbeleid 

Dinsdag 19 juni 

2012 

Gemeentekantoor 

te Bemmel 

Dhr. H. van Vliet Teamleider 

ruimtelijk beleid 

Onderzoek 

grondbeleid 

Dinsdag 19 juni 

2012 

Gemeentekantoor 

te Bemmel 

Mevr. I. Wijkstra Beleidsmedewerkster 

welzijn/onderwijs 

Onderzoek jeugd- en 

jongerenwerk 

Woensdag 20 juni 

2012 

Gemeentekantoor 

te Bemmel 

Mevr. drs. E. 

Loenen 

Gemeentesecretaris Onderzoeken 

Declaraties B&W en 

verhuiskosten 

burgemeester 

Donderdag 21 

juni 2012 

Gemeentekantoor 

te Bemmel 

Mevr. I. Willems Afdelingsmanager 

Bedrijfsvoering 

Onderzoek inhuur 

externen 

Maandag 25 juni 

2012 

Gemeentekantoor 

te Bemmel 

Dhr. M. Leenders Teamleider 

financiën, juridische 

zaken en inkoop 

Onderzoek inhuur 

externen 

Maandag 25 juni 

2012 

Gemeentekantoor 

te Bemmel 

Mevr. A. van der 

Voort 

Teamleider P&O en 

Communicatie 

Onderzoek personele 

lasten 

Dinsdag 26 juni 

2012 

Gemeentekantoor 

te Bemmel 


