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Vooraf  

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de 

rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur (gemeentewet, 

artikel 182 lid 1) en legt haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen neer in een 

rapport of rekenkamerbrief. De rekenkamer volgt voorafgaand aan de 

raadsbehandeling van een rapportage een procedure van ambtelijk en bestuurlijk 

wederhoor: 

 Ambtelijk wederhoor: de Algemeen Directeur / gemeentesecretaris en de 

betreffende Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager(s) (IRM-ers) worden 

door de rekenkamer in de gelegenheid gesteld de feitelijke juistheid van het 

rapport te controleren. 

 Bestuurlijk wederhoor: het college van B&W wordt door de rekenkamer in de 

gelegenheid gesteld een inhoudelijke schriftelijke reactie te geven op de 

conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer. 

 

De bestuurlijke reactie van het college van B&W wordt opgenomen in de 

eindrapportage, met een nawoord van de rekenkamer. Daarna volgt de publicatie en de 

raadsbehandeling.  

 

Procedure voor de behandeling van rekenkamerrapportages in de raad  

1. De rekenkamer stuurt haar rapportage naar alle raadsleden en stelt een 

raadsvoorstel op. Zij is daartoe bevoegd op grond van artikel 185, lid 2 van de 

gemeentewet: “[…] Aan de raad of het college kan [de rekenkamer] ter zake 

voorstellen doen.” Het raadsvoorstel wordt ondertekend door de secretaris en de 

voorzitter van de rekenkamer. 

2. De procedurecommissie agendeert de rapportage en het raadsvoorstel van de 

rekenkamer voor een raadsinformatieavond en een commissie- en 

raadsbehandeling, met inachtneming van artikel 10, lid 6 van de Verordening 

Rekenkamer Utrecht (behandeling binnen drie maanden). 

3. De rekenkamer geeft een presentatie over haar rapportage en raadsvoorstel op de 

aangewezen raadsinformatieavond en beantwoordt de vragen van raadsleden. Bij 

de presentatie zijn toehoorders welkom, maar zijn geen insprekers. In deze fase van 

de behandeling wordt het gesprek gevoerd tussen de rekenkamer en de 

gemeenteraad. Na afsluiting van de presentatie en het gesprek tussen rekenkamer 

en raad kan het college van B&W zijn bestuurlijke reactie toelichten en vragen van 

raadsleden beantwoorden. 

4. Tijdens de commissiebehandeling kan de voorzitter van de rekenkamer (of een 

andere vertegenwoordiger van de rekenkamer) worden uitgenodigd door de 

voorzitter van de commissie om, voorafgaand aan het politieke debat, technische 

vragen te beantwoorden over het onderzoek, de rapportage en/of het raadsvoorstel. 

Daarna spreekt de commissie over de rapportage en het raadsvoorstel van de 

rekenkamer. 

5. De commissie kan de rekenkamer vragen om het raadsvoorstel aan te passen. De 

rekenkamer maakt daarover een eigen afweging. Zo spoedig mogelijk na de 

commissievergadering en ruim voor de raadsbehandeling informeert de rekenkamer 

de commissie of zij de door de commissie gewenste aanpassingen doorvoert.  

6. In de raadsvergadering kan de voorzitter van de rekenkamer een korte inleiding 

geven op de rapportage en het raadsvoorstel van de rekenkamer. Als hij daartoe 



wordt uitgenodigd door de voorzitter van de gemeenteraad kan de voorzitter van de 

rekenkamer, voorafgaand aan het politieke debat, technische vragen beantwoorden. 

Daarna volgt het debat en de besluitvorming over het raadsvoorstel van de 

rekenkamer. De raad kan het concept-raadsbesluit per amendement aanpassen. Het 

raadsbesluit wordt ondertekend door de griffier en de burgemeester. 


