PERSBERICHT
Aanbevelingen rekenkamer worden opgevolgd, maar het kan nog beter
UTRECHT, 23 juni 2020 – Gemeenteraad en college nemen rapporten van de Rekenkamer
Utrecht serieus. Maar leiden die rapporten ook tot verbeteringen? Uit een analyse van de
rekenkamer zelf blijkt dat 60% van de aanbevelingen die de gemeenteraad opvolgt, helpt bij de
oplossing van het achterliggende maatschappelijke probleem. Bij een derde van de
aanbevelingen is het nog te vroeg om dit nu vast te stellen. De rekenkamer doet ook nieuwe
aanbevelingen om de doorwerking van rekenkameronderzoek verder te versterken.
De Rekenkamer Utrecht onderzocht de doorwerking/opvolging van negen van haar eigen rapporten uit
de periode 2014-2018. De centrale vraag luidde: volgt het Utrechtse college van B&W de
aanbevelingen op en heeft dat tot de gewenste verbeteringen geleid? De negen rapporten gaan over
spraakmakende onderwerpen zoals de Uithoflijn en TivoliVredenburg, over het gemeentelijk vastgoed
en over verschillende onderwerpen in het sociaal domein, zoals de daklozenopvang, ondersteuning
aan huis voor mensen met een beperking en ondersteuning aan jongeren met een arbeidsbeperking.
Verdere verbetering in opvolging aanbevelingen mogelijk
Er zijn in de gemeente Utrecht goede procesafspraken gemaakt over rekenkameronderzoek en over
het bespreken en besluiten over rekenkamerrapporten. Die afspraken dragen positief bij aan de
uitvoering van de aanbevelingen en de doorwerking van rekenkameronderzoek. De raad neemt ook
voldoende tijd voor een zorgvuldige behandeling en besluitvorming.
Ruim de helft van de raadsbesluiten over de aanbevelingen is opgevolgd, een op de vijf is deels
opgevolgd en bij een kwart is het nu nog te vroeg om dit te beoordelen. Bij 60% van de aanbevelingen
die de gemeenteraad overneemt, wordt bijgedragen aan de oplossing van het achterliggende
maatschappelijke probleem, bij een derde van de aanbevelingen is het nu nog te vroeg om dit vast te
stellen. De uitkomsten laten zien dat rekenkameronderzoek een belangrijke functie vervult in het
verbeteren van het gemeentelijk beleid. Er is echter nog wel ruimte voor verbetering.
Meer aandacht voor plan van aanpak en bredere doorwerking gewenst
De rekenkamer doet verschillende nieuwe aanbevelingen voor zowel het college als de gemeenteraad
om de opvolging van rekenkameronderzoek verder te versterken. In de bestuurlijke reacties zou het
college duidelijker moeten aangeven of zij aanbevelingen onderschrijft; dat maakt de behandeling in de
raad makkelijker. De regel bestaat al dat na een raadsbesluit over een rekenkamerrapport het college
een plan van aanpak moet opstellen voor het uitvoeren van de aanbevelingen. Die plannen moeten
echter concreter inzicht gaan geven in de werkwijze van het college bij de uitvoering van de besluiten,
de doorlooptijd en de momenten waarop de raad hierover wordt geïnformeerd. Afzonderlijke
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aanbevelingen worden weliswaar in behoorlijke mate opgevolgd, maar bredere doorwerking naar
andere beleidsterreinen zou vaker kunnen en moeten plaatsvinden. De rekenkamer noemt ook een
aantal lessen voor zichzelf, bijvoorbeeld meer communiceren met de ambtelijke organisatie om elkaar
over en weer goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen.
Het college geeft in een reactie aan de rekenkamer aan de uitkomsten van het rapport te
onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mario van den Berg, projectleider van het
onderzoek, tel. 06-28344318 of met Gerth Molenaar, secretaris van de rekenkamer, tel. 06-49754300.
Het rapport en meer informatie over de Rekenkamer Utrecht vindt u op:
https://www.utrecht.nl/rekenkamer. U kunt desgewenst ook gebruik maken van de figuren uit het
rapport (format PDF beschikbaar), mits met bronvermelding Rekenkamer Utrecht, 2020. Deze kunnen
worden aangevraagd via rekenkamer@utrecht.nl.
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