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De raad besluit:
1. In de bestuurlijke reactie op rekenkamerrapporten systematischer en duidelijker per conclusie en
aanbeveling aan te geven wat zijn opvatting is over de aanbevelingen en of het college de
conclusies en aanbevelingen al dan niet onderschrijft.
2. In het plan van aanpak systematisch per beslispunt uit het raadsbesluit inzicht te geven in de
werkwijze(n), doorlooptijd en de momenten waarop de raad wordt geïnformeerd over de voortgang.
Beschouw de termijn van zes weken waarbinnen een plan van aanpak moet worden vastgesteld
als een standaardtermijn, waar indien nuttig van afgeweken kan worden door het college. Bij
voorkeur wordt dit al aangegeven in de bestuurlijke reactie en na bespreking in de raad in het
raadsvoorstel opgenomen.
3. De raad in de Jaarstukken te informeren over de uitvoering van raadsbesluiten over
rekenkameronderzoeken, zo lang er actief aan de uitvoering van beslispunten van het raadsbesluit
gewerkt wordt. Zorg dat de informatie over de verschillende raadsbesluiten op meer uniforme wijze
wordt aangeboden. Daarbij kan verwezen worden naar raadsbrieven of rapportages, maar er dient
wel in de afgesproken bijlage beknopt de stand van zaken over de opvolging van beslispunten te
worden weergegeven. Doe dat voor de rekenkamerrapporten van de drie voorafgaande jaren.
4. Met oog op het achterliggende maatschappelijke probleem na te gaan welke vervolgacties nodig
zijn voor een meer volledige opvolging van de raadsbesluiten. Voer deze acties uit en rapporteer
hierover aan de raad.
5. Binnen de gemeentelijke organisatie de taak en bevoegdheden van de rekenkamer en de
afgesproken procesgang rond rekenkamerrapporten te verhelderen. Dit kan door met behulp van
het bureau gemeentesecretaris de kennis op dit terrein binnen de ambtelijke organisatie verder te
vergroten en door in de bestaande handreiking werkwijze rekenkameronderzoek het
informatierecht en de bevoegdheden van de rekenkamer uitgebreider toe te lichten. Dit helpt om
het proces van informatieverschaffing aan de rekenkamer te faciliteren.
De Rekenkamer stelt de raad aanvullend voor te besluiten om:
6. Als raad te controleren of toekomstige bestuurlijke reacties aan de vereisten voldoen, zoals
beschreven in beslispunt 1. Spreek waar nodig de eerstverantwoordelijke wethouder(s) hierop aan
bij de bespreking van rekenkamerrapporten in commissievergaderingen.
7. De Verordening op de rekenkamer aan te passen (artikel 11, lid 9) om deze in lijn te brengen met
beslispunt 3.
8. De follow-up van rekenkamerbrieven te versterken door een rekenkamerbrief in ieder geval te

betrekken bij de eerstvolgende agendering in de raadscommissie die inhoudelijk aansluit bij het
onderwerp van de brief.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 15 oktober 2020.
De griffier,

De voorzitter,

mr. M.van Hall

P.E.J. den Oudsten

{{Signer1}}

{{Signer2}}

2

