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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
De rekenkamercommissie van Smallingerland heeft een aantal jaren in dezelfde 
samenstelling gefunctioneerd: een goed moment om terug te blikken op de 
afgelopen jaren. Het evalueren van het eigen functioneren is een manier voor de 
rekenkamercommissie om inzicht te krijgen, te reflecteren en te ontwikkelen. 
Een eerdere evaluatie is uitgevoerd in 2010 over de periode 2006-2009 en in 
2016 heeft de rekenkamercommissie de doorwerking van een groot aantal 
rapporten onderzocht. Nu wil de rekenkamercommissie terugblikken op de 
periode 2015-2019, en daarbij vaststellen of de aanbevelingen uit 2010 en 2016 
ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.  
 
Daarbij is het de wens van de rekenkamercommissie om met name te kijken naar 
de effectiviteit van de werkwijze van de rekenkamercommissie. Hoe kijken 
raadsleden, college en ambtenaren naar de inhoud en toepasbaarheid van de 
uitgevoerde onderzoeken en het onderzoeksproces?  
 
Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door een onderzoek en drie 
Bestuurskundestudenten  de Thorbecke Academie (NHL Stenden hogeschool). 
 

1.2 Doelstelling en vraagstelling 
Het doel van het onderzoek is om rekenschap af te leggen en te komen tot 
verbeterpunten en aanbevelingen voor raad en rekenkamercommissie zodat de 
rekenkamercommissie zijn effectiviteit kan vergroten.  
 
De centrale vraag voor het onderzoek is:  
Hoe effectief is het werk van de rekenkamercommissie Smallingerland in de 
periode 2015–2019 geweest en welke leerpunten zijn hieruit te trekken voor de 
gemeenteraad en de rekenkamercommissie? 
 
De hoofdvraag is door de rekenkamercommissie uitgewerkt in een zestal 
deelvragen en een daarbij passend normenkader. Hoewel de hoofdvraag ook 
nog een meer inhoudelijk vraag naar effectiviteit lijkt op te roepen, zijn de 
deelvraag conform de door de rekenkamercommissie gestelde afbakening 
gericht op het oordeel van de stakeholders over de effectiviteit van de werkwijze 
van de rekenkamercommissie.   
 

1. Worden de juiste onderwerpen gekozen?  
2. Hoe ervaren raad, college en ambtelijke organisatie de kwaliteit van de 

onderzoeken?  
3. Hoe vindt behandeling van de rapporten plaats in de raad?  
4. Zijn de aanbevelingen praktisch uitvoerbaar en dragen ze bij aan het 

lerend effect?  
5. Hoe gaan raad, college en ambtelijke organisatie om met de resultaten 

van uitgevoerd onderzoek?  
6. Wat is de betrokkenheid van raad, college en ambtelijke organisatie bij 

het werk van de rekenkamercommissie?  
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Het gaat daarmee om drie soorten vragen: kwalificatievragen, empirische vragen 
en belevingsvragen. De kwalificerende vragen gaan over de onderwerpselectie, 
de kwaliteit van de onderzoeken en de aard en focus van de aanbevelingen. De 
empirische vragen gaan over de wijze van behandeling in de raad, de verwerking 
van de aanbevelingen door college en organisatie en de betrokkenheid van 
stakeholders. De ervaringsvragen gaan met name in op de waardering van de 
rekenkamercommissie, de waardering van de kwaliteit van onderzoeken en de 
waardering van de toepasbaarheid van de aanbevelingen.  
 
De rekenkamercommissie heeft aangegeven in de evaluatie de nadruk te willen 
leggen op het functioneren en niet om de doorwerking van onderzoeken. Om de 
grens met een doorwerkingsonderzoek scherp neer te kunnen zetten, richt dit 
onderzoek zich op de kwaliteit van de rapportage en aanbevelingen en de 
waardering van de betrokkenen daarover. Het onderzoek zal zich niet richten op 
wat vervolgens met deze aanbevelingen is gedaan. Met name bij vraag 2 en 5 
speelt deze afbakening een rol.  
 
Voor de verschillende onderzoeksvragen wordt een mix aan methoden ingezet, 
zie zal worden toegelicht in paragraaf 2.4. In de volgende paragraaf staan de 
normen waaraan de effectiviteit van het werk van de rekenkamercommissie 
beoordeeld kan worden centraal.  

   
1.3 Normenkader 
Sinds het ontstaan van rekenkamers en rekenkamercommissies is er al veel 
geschreven over waar een effectieve rekenkamer(commissie) aan zou moeten 
voldoen. Naast normen uit de literatuur heeft de rekenkamercommissie zelf een 
aantal doelen voor zijn handelen geformuleerd die als norm gebruikt kunnen 
worden. Het normenkader voor dit onderzoek zal worden opgebouwd op basis 
van normen uit de literatuur en vervolgens specifiek gemaakt worden aan de 
hand van de eigen doelen van de rekenkamercommissie. Herweijer en Polhuis 
(2017) bieden een praktische handreiking en geven een overzicht van de criteria 
waaraan een goed onderzoek moet voldoen en criteria voor het schrijven van de 
conclusies en aanbevelingen. Vanuit de NVvR is een handreiking opgesteld voor 
zelfevaluatie van rekenkamers en rekenkamercommissies (2017). Het biedt een 
variatie aan manieren om het eigen functioneren te beoordelen en formuleert 
per richting de te onderzoeken criteria en biedt daar een aantal normen voor. In 
het onderzoek naar de Ideale Rekenkamer (2018) worden niet zozeer normen 
gesteld, maar tips geformuleerd voor het inrichten van het contact met de raad 
en het proces van besluitvorming. Een waardevolle bron voor het zoeken naar 
normen voor het handelen van de rekenkamercommissie is de publicatie 
Rekenkamerkompas (2019). Per thema worden hier concrete criteria en tips 
geformuleerd, die als basis voor het normenkader kunnen dienen, waarbij 
regelmatig wordt doorverwezen naar rapporten per deelonderwerp.  
 
Het functioneren van de rekenkamercommissie  Smallingerland wordt geëvalu-
eerd aan de hand van een set normen. De normen zijn in het normenkader on-
derverdeeld in zeven thema’s, die vanuit inrichting en context het proces van 
een onderzoek volgen. In de onderstaande tabel is een overzicht van het nor-
menkader opgenomen, met daarbij een korte beschrijving van het onderwerp 
van de normen en de bronnen waarop de normen zijn gebaseerd.  
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Thema  Normen over:  Bronnen  

Organisatie/ 
werkwijze 

Positionering, feitelijke 
werkwijze, verwerken 
eerdere aanbevelingen  

Handreiking Zelfevaluatie H4 
Rekenkamerkompas H1  
Verordening RKC 2017 
Reglement van orde 2006 
Werkwijze 2012 

Betrokkenheid Formele en informele 
contactmomenten met 
raad, college en organi-
satie, informatievoorzie-
ning, kwaliteit relaties   

Rekenkamerkompas H4 
Ideale Rekenkamer H2 
Handreiking Zelfevaluatie H4 

Onderzoeksproces Onderwerpselectie, pro-
cescommunicatie 

Werkwijze 2012 
Kennismaken met Rekenkamer-
werk H3 
Rekenkamerkompas H5 
Handreiking zelfevaluatie H2, 4 

Kwaliteit onder-
zoeken 

Technische kwaliteit, 
strategische kwaliteit en 
de relevant van onder-
zoeken  

Rekenkamerkompas H7 
Handreiking zelfevaluatie H2 
Werkwijze 2012 

Kwaliteit aanbeve-
lingen 

Formulering en adresse-
ring van aanbevelingen  

Kennismaken met Rekenkamer-
werk H7 
Rekenkamerkompas H7 
Handreiking zelfevaluatie H2 

Besluitvorming Raadsvoorstellen, raads-
behandeling en de be-
sluitvorming  

Rekenkamerkompas H7 
Ideale Rekenkamer H5 
Handreiking zelfevaluatie H3 

Resultaten Bestuurlijke reactie, uit-
voering en verantwoor-
ding door het college, 
controle op de voortgang  

Handreiking zelfevaluatie H3 

 

Tabel 1 Opzet en bronnen normenkader 

In de literatuur wordt daarna vaak nog het thema doorwerking als onderdeel 
genoemd. Nu dat geen onderwerp is van dit onderzoek, wordt het hier niet 
meegenomen. Het normenkader is in concrete normen uitgewerkt en 
vastgesteld door de rekenkamercommissie. Het normenkader is opgenomen in 
bijlage 1. In het hoofdstuk 4 wordt per onderdeel een oordeel gegeven over het 
functioneren van de rekenkamercommissie, door aan te geven of aan de norm 
geheel, gedeeltelijk of niet voldaan is.  
 

1.4 Onderzoeksaanpak   
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden en te onderzoeken in welke mate 
aan het normenkader is voldaan is een mix aan methoden ingezet. In de eerste 
plaats is een enquête uitgezet om over alle onderzoeksvragen de beleving en 
ervaring van de betrokkenen in beeld te brengen. Een tweede 
onderzoeksinstrument is de kwaliteitsscan, waarbij de uitgebrachte rapporten 
en de behandeling in de raad worden bestudeerd om zo een antwoord te geven 
op onderzoeksvraag 2-4. Tenslotte zijn er interviews en werksessies gehouden 
om meer verdieping te krijgen in de uitkomsten van de enquête en de 
kwaliteitsscan en om achter de feitelijke werkwijze in de praktijk te komen.  
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De enquête is uitgezet via Microsoft Forms onder de raadsleden, griffiers en 
collegeleden in de periode 2015-2019.1 Daarnaast zijn ook de medewerkers die 
als contactpersoon betrokken waren bij een onderzoek uit deze periode 
uitgenodigd om mee te doen. Het betrof in het totaal 81 mogelijk deelnemers. 
De enquête is uiteindelijk ingevuld door 19 raadsleden en 2 griffiers, 5 
collegeleden en 5 medewerkers.2 In de verwerking van resultaten zijn raadsleden 
en griffiers samengevoegd, evenals collegeleden en medewerkers. Omdat het 
aantal respondenten beperkt is, kan niet worden aangenomen dat de 
verzamelde resultaten een betrouwbaar beeld geven van de gehele populatie. 
De resultaten geven een beeld van de respondenten, daarom worden geen 
uitspraken gedaan over percentages, maar wordt per vraag het aantal gegeven 
antwoorden opgenomen. Zo ontstaat er toch een beeld, zonder dat de 
uitspraken gegeneraliseerd kunnen worden voor de gehele groep. De enquêtes 
zijn serieus ingevuld: de gemiddelde invulduur is bijna een kwartier en de 
respondenten hebben de gehele enquête voor zover op hen van toepassing 
ingevuld.    

 
De kwaliteitsscan is opgezet op basis van de normen voor de kwaliteit van 
onderzoeksrapporten en de kwaliteit van aanbevelingen. De scan is toegepast 
op zes onderzoeksrapporten uit de periode 2015-2019. Daarbij is de Checklist 
Grote Projecten buiten beschouwing gelaten, omdat het geen rapport betrof. 
Het gaat om de volgende rapporten:  
 

▪ Onderzoek naar vestigingsbeleid en –klimaat in Smallingerland (IPR 
Normag & Rekenkamercommissie Smallingerland, 2016) 

▪ Eindrapport Doorwerkingsonderzoek (Rekenkamercommissie 
Smallingerland, 2016) 

▪ Jeugdzorg: geen zorg voor later (SeinstravandeLaar B.V. & 
Rekenkamercommissie Smallingerland, 2017) 

▪ Samen Thuis? (Lysias Advies & Rekenkamercommissie Smallingerland, 
2017) 

▪ QuickScan: openbare ruimte (Regioplan & Rekenkamercommissie 
Smallingerland, 2018) 

▪ Quick Scan privacy en informatieveiligheid (Necker van Naem & 
Rekenkamercommissie Smallingerland, 2018) 
  

De scan is door drie onderzoekers ingevuld op het niveau van deelscores, waarna 
de resultaten met elkaar zijn vergeleken en besproken om tot een definitieve 
score te komen. Vervolgens zijn de deelscores verwerkt in een score per 
criterium dat uiteindelijk in de rapportage is verwerkt. Onderdeel van de scan is 
ook de wijze van behandeling in de raad, waarvoor de raadsvergaderingen zijn 
bekeken en de vergaderstukken zijn geanalyseerd.  
 

 
 
 
1 De enquête kan worden opgevraagd bij de secretaris van de rekenkamercommissie 
Smallingerland. In de rapportage is de vraagstelling verkort in de tabellen terug te 
vinden.  
2 Één medewerker gaf aan niet voldoende op de hoogte te zijn van het werk van de 
rekenkamercommissie en heeft daarom geen inhoudelijke vragen beantwoord. 
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Een laatste instrument zijn de interviews en werksessies. Voor het achterhalen 
van de feitelijke werkwijze is een interview gehouden met voorzitter en 
secretaris van de rekenkamer. Ter verdieping van de uitkomsten van de enquête 
is een interview gehouden met de burgemeester en de gemeentesecretaris. De 
interviews zijn steeds door twee onderzoekers afgenomen en het verslag is ter 
goedkeuring aan de betrokkenen voorgelegd. Er zou ook een werksessie met 
medewerkers plaatsvinden, die in verband met te weinig aanmeldingen niet 
door heeft kunnen gaan. Op 14 januari 2021 is er een werksessie met de raad 
geweest, waaraan 11 raadsleden en fractiemedewerkers hebben meegedaan. 
De resultaten van de enquête zijn verdiept en mogelijkheden tot 
verbetering/aanpassing in de werkwijze van de rekenkamercommissie zijn 
verkend. Op 24 maart is er een intervisiesessie met de voltallige 
rekenkamercommissie gehouden. Daarin is het perspectief van de 
rekenkamercommissie zelf in beeld gebracht en zijn mogelijke aanbevelingen 
verkend.  
 

1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bespreekt de werkwijze en het functioneren van de 
rekenkamercommissie. Hoofdstuk 3 gaat in op de kwaliteit van 
onderzoeksrapporten en aanbevelingen. Hoofdstuk 4 bevat een beoordeling van 
het functioneren van de rekenkamercommissie aan de hand van het 
normenkader en hoofdstuk 5 bevat tenslotte de conclusies en aanbevelingen.  
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2 Werkwijze en functioneren 

2.1 Inleiding  
Dit eerste resultatenhoofdstuk bevat informatie over de onderzoeksvragen 1 
(onderwerpselectie), 3 (besluitvorming), 5 (resultaten) en 6 (betrokkenheid) en 
gaat vooral in op de werkwijze van de rekenkamercommissie en hoe raad, 
college en organisatie dat waarderen. De organisatie en positionering van de 
rekenkamercommissie staat in paragraaf 2.2. De wijze waarop de 
rekenkamercommissie communiceert over zichzelf en de betrokkenheid van 
raad en college staat in paragraaf 2.3. Paragraaf 2.4 en 2.5 bespreken de wijze 
waarop de rekenkamercommissie onderwerpen selecteert en communiceert 
rond onderzoeken. Paragraaf 2.6 en 2.7 bevatten informatie over de 
besluitvorming in de raad en de resultaten daarvan. De paragrafen zijn zo 
opgebouwd dat er eerst informatie te lezen is over wat de rekenkamercommissie 
doet of beoogt en daarna hoe raad, college en organisatie dat 
ervaren/waarderen. De informatie in dit hoofdstuk komt voornamelijk uit de 
enquêtes, aangevuld met de interviews en daar waar het de besluitvorming 
betreft ook de kwaliteitsscans. Het hoofdstuk sluit af met een tussenconclusie.  
  

2.2 Organisatie en positionering   
De rekenkamercommissie heeft als primaire taak om op een controleerbare ma-
nier uitspraken te doen over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de recht-
matigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De rekenka-
mercommissie Smallingerland bestaat drie externe leden, drie raadsleden, en 
een externe voorzitter. De raadsleden worden voor de periode gelijk aan de zit-
tingsduur in de gemeenteraad benoemd. De externe leden worden voor een pe-
riode van vier jaar benoemd, met een mogelijkheid tot eenmalige herbenoe-
ming. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de 
commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspun-
ten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming (Veror-
dening op de rekenkamercommissie, 2017). Daarnaast wordt door de raad een 
ambtelijk secretaris benoemd. De secretaris staat de rekenkamercommissie bij 
de uitvoering van haar taken terzijde en draagt zorg voor de agendaplanning, de 
verslaglegging en de vorming van dossiers. De rekenkamercommissie Smallin-
gerland kiest ervoor om onderzoek door externe bureaus te laten uitvoeren en 
de externe leden als projectleider daarvoor te laten functioneren en heeft zich 
voorgenomen om twee onderzoeken per jaar uit te voeren.  
 
De raad van Smallingerland heeft gekozen voor een rekenkamercommissie met 
raadsleden. Deze keuze is bewust gemaakt en de rekenkamercommissie hecht 
sterk aan deze constructie. De werkafspraak is dat er binnen de rekenkamercom-
missie geen politiek wordt bedreven en dat de raadsleden uit de commissie tij-
dens de behandeling van rapporten niet het woord voeren (werkwijze rekenka-
mercommissie, 2012). Dit om de onafhankelijke positie van de rekenkamercom-
missie te benadrukken.  
 
In 2010 heeft de rekenkamercommissie een evaluatie naar het functioneren uit-
gevoerd en in 2016 is een doorwerkingsonderzoek gedaan. Dat heeft een  aantal 
aanbevelingen opgeleverd. Dat is allereerst het hanteren van een andere 
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werkwijze rond het bestuurlijk wederhoor. De bestuurlijke reactie wordt niet op-
genomen in de rapporten die aan de raad worden gestuurd,  de rekenkamer-
commissie stuurt zelf een rapport en verzoekt daarna het college  om een reactie 
te geven. In de eerste jaren leidde dat er soms toe dat er een raadsbehandeling 
plaatsvond zonder dat er een bestuurlijke reactie was. In 2016 is daarom toege-
voegd dat rapporten pas geagendeerd worden als de bestuurlijke reactie is ont-
vangen. Verder waren aanbevelingen uit 2010: het toelichten van rapporten tij-
dens informatieve bijeenkomst, het opnemen van een toelichting op het ambte-
lijk wederhoor en de doelstelling van het verrichten van twee onderzoeken per 
jaar. Uit het doorwerkingsonderzoek van 2016 komen aanbevelingen voor het 
formuleren van de aanbevelingen en de besluitvorming (aanbevelingen richten 
aan raad en college, het benoemen van verantwoordelijkheid voor het monito-
ren van de aanbevelingen en het expliciet besluiten over de aanbevelingen).  
 
In het startgesprek heeft de rekenkamercommissie aangegeven in de afgelopen 
jaren te hebben inzet op de onafhankelijke positie van de rekenkamercommissie 
en op goede relaties met raad, college en organisatie. In de enquête is gevraagd 
naar hoe de betrokkenen de positie van de rekenkamercommissie ervaren.  
 

Positie rekenkamercommissie Zeer 
mee 
on-
eens 

On-
eens  

Neu-
traal  

Eens Zeer 
mee 
eens 

Onafhankelijk 
tov burgers, bedrij-
ven en instellingen  

Raad/grif (n=21) 0 0 2 10 9 

Col/org (n=9) 0 1 1 4 3 

       

Onafhankelijk tov 
de gemeenteraad  

Raad/grif (n=21) 0 0 1 11 7 

Col/org (n=9) 0 1 4 4 0 

       

Onafhankelijk tov 
het college  

Raad/grif (n=21) 0 0 3 6 10 

Col/org (n=9) 1 0 1 6 1 

       

Onafhankelijk tov 
de organisatie3  

Raad/grif (n=21) 0 1 3 8 9 

Tabel 2 Waardering voor de onafhankelijke positie rkc 

Uit de gegevens valt af te leiden dat het overgrote deel van de respondenten 
vindt dat de rekenkamercommissie zich onafhankelijk opstelt ten opzichte van 
de maatschappij (burgers, bedrijven en instellingen), raad en college. De vraag 
naar onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie is alleen aan de raad 
voorgelegd, die het daar ook mee eens is. De onafhankelijke positie wordt door 
het merendeel van de respondenten herkend. Op de vraag waaruit deze 
onafhankelijke positie blijkt, antwoorden respondenten dat de 
rekenkamercommissie een eigen koers vaart, soms tegen de wens van het 
college in en de inhoudelijk kritische conclusies zowel voor college als raad in 
diverse onderzoeken (het WMO onderzoek wordt specifiek genoemd).  
 

 
 
 
3 Deze vraag is in de enquête alleen voorgelegd aan de raadsleden en griffiers.  



9 
 

Opvallend is dat een aantal raadsleden en een deel van de respondenten uit 
college en organisatie de onafhankelijkheid ten opzichte van de raad minder 
positief waarderen. Uit de toelichting bij de enquêtevragen blijkt dat dit te 
maken heeft met de samenstelling. Een rekenkamercommissie met raadsleden, 
wat voor deze respondenten de schijn van afhankelijkheid oproept. Eén van de 
raadsleden heeft de indruk dat rekenkamercommissie zich nog teveel laat sturen 
door raad en college.   
  
In het afsluitende deel van de enquête zijn nog twee open vragen gesteld over 
hoe de respondenten de rekenkamercommissie zouden omschrijven en welke 
wensen of aandachtspunten zij hadden voor de commissie. De steekwoorden 
zijn veelal positief, waarbij ondersteunend, accuraat en onafhankelijk het meest 
zijn genoemd. De steekwoorden zijn hieronder opgesomd:  
 

▪ Positief: transparant, relevant, goed, onafhankelijk, objectief, advise-

rend, ondersteunend, deskundig, professioneel, correct/accuraat en kri-

tisch 

▪ Negatief: wassen neus, volgend, normenkader is niet politiek-bestuurlijk 

maar uit slecht theorieboek, geen oog voor de lokale situatie 

Als aandachtspunten voor de toekomst zijn een aantal concrete onderzoekson-

derwerpen genoemd (rioolheffing, reserveringen, inkoop sociaal domein, 

schuldhulpverlening, zwembad). Viermaal wordt aandacht gevraagd voor meer 

aandacht voor toekomstgericht onderzoek, als er nog kaders gesteld moeten 

worden. Driemaal wordt aandacht gevraagd voor het versterken van de relaties 

(raad, college, organisatie), voor het eigen functioneren van de raad en voor 

meer oog voor de maatschappelijke effecten van beleid (meer samenleving, min-

der organisatie). In een werksessie met raadsleden werd de wens om meer toe-

komstgericht onderzoek te doen met enige reserve ontvangen. De rekenkamer-

commissie is er in de eerste plaats om terug te kijken en niet om vooruit te kijken. 

Strategie en kaderstelling is aan de raad, de rekenkamercommissie kan daar wel 

informatie voor aandragen, maar dient uit het politieke debat te blijven. De raad-

leden geven daarbij aan: onderzoeken als de 0-meting Carins en een aantal 

QuickScans hebben ook die ondersteunende rol gehad.  

2.3 Betrokkenheid en communicatie  
De voorzitter is belast met de algemene voorlichting en het woordvoerder-
schap van de rekenkamercommissie tenzij daarover afwijkende besluiten zijn 
genomen. De rekenkamercommissie communiceert over zijn handelen door 
middel van de nieuwsbrieven en jaarverslagen die aan de raad worden ge-
stuurd. De nieuwsbrief wordt in het najaar verstuurd, het jaarverslag in principe 
in het voorjaar. In het jaarverslag legt de rekenkamercommissie verantwoor-
ding af over lopende en afgeronde onderzoeken en over andere belangrijke ac-
tiviteiten van de rekenkamercommissie.  
   
Alle overige contacten verlopen via de secretaris. De voor de rekenkamercom-
missie bestemde stukken worden via het postadres van de gemeente of het 
emailadres aan de secretaris van de commissie gezonden. Op de vernieuwde 
website van de gemeenteraad is niets te vinden over de rekenkamercommissie. 
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In de gemeentegids van de gemeente Smallingerland is wel informatie over de 
rekenkamercommissie en de leden opgenomen. Over het contact met de re-
kenkamercommissie zijn in de enquête vragen voorgelegd aan raad, college en 
organisatie.  
 

Contact en communicatie 4 Zeer 
mee 
on-
eens 

On-
eens  

Neu-
traal  

Eens Zeer 
mee 
eens 

Aandacht voor 
politiek bestuur-
lijke context  

Raad/grif (n=21) 0 0 4 9 8 

Col/org (n=9) 0 2 4 3 0 

       

Voldoende 
(in)formele con-
tactmomenten 

Raad/grif (n=21) 0 3 5 10 3 

Col/org (n=9) 0 3 3 3 0 

       

Frequentie van 
de nieuwsbrie-
ven van de rkc 

Raad/grif (n=21) 0 2 7 10 2 

College (n=5) 0 0 4 1 0 

       

Inhoud van de  
nieuwsbrieven  
van de rkc  

Raad/grif (n=21) 0 2 6 11 2 

College (n=5) 0 0 3 2 0 

       

Inhoud van de 
jaarverslagen van 
de rkc 

Raad/grif (n=21) 0 0 3 14 4 

College (n=5) 0 0 1 4 0 

        

De rkc communi-
ceert voldoende 
en relevant 

Raad/grif (n=21) 0 3 4 11 3 

Col/org (n=9) 0 0 6 3 0 

Tabel 3 Tevredenheid over contact en communicatie met de rkc 

Daaruit blijkt dat de contacten met de rekenkamercommissie over het algemeen 
positief gewaardeerd worden. Daarbij zijn de raadsleden gemiddeld positiever 
dan college en organisatie. Zo zijn raadsleden zeer positief over de aandacht voor 
de politiek-bestuurlijke context, waar college en organisatie dit als minder 
positief beoordelen. In het interview met burgemeester en secretaris blijkt dit 
vooral ingegeven door de timing van onderzoeken, wat in de volgende paragraaf 
aan de orde komt.  
 
De jaarverslagen worden het meest positief gewaardeerd. De nieuwsbrieven 
worden ook gewaardeerd en een aantal raadsleden zou graag vaker een 
nieuwsbrief ontvangen. Een aantal raadsleden en medewerkers geeft aan wel 
meer informele contactmomenten te willen hebben. In de werksessie met 
raadsleden werd aangegeven dat raadsleden uit zichzelf niet zo snel contact 

 
 
 
4 Daar waar bij college en organisatie n=5 is aangegeven, zijn deze vragen niet aan de 
organisatie voorgelegd.  
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zullen zoeken, maar dat het attenderen op nieuwe ontwikkelingen via de mail 
wordt gewaardeerd. Ook geven de raadsleden aan dat zij graag op de site of in 
het systeem van de gemeente willen kunnen terugzoeken in nieuwsbrieven en 
onderzoeksrapporten. Het college heeft alleen rond onderzoeken contact met 
de rekenkamercommissie en natuurlijk bij het kennismaken. Desgevraagd geven 
burgemeester en secretaris aan dat contact en afstemming meer zou kunnen, 
maar wel een functie moet hebben. Dat zou het bespreken van mogelijke 
onderwerpen of het evalueren van de contacten met medewerkers bij 
onderzoeken kunnen zijn. De burgemeester geeft daarnaast aan dat de 
rekenkamercommissie standaard een plek heeft in het programma voor het 
inwerken van raadsleden.   
 

2.4 Onderwerpselectie  
De rekenkamercommissie kiest de onderzoeksonderwerpen zelfstandig. Daarbij 
hecht de rekenkamercommissie grote waarde aan de input van de raad. In de 
werkwijze van de rekenkamercommissie wordt beschreven op welke wijze en 
langs welke criteria de rekenkamercommissie onderwerpen selecteert. Raads-
leden (en fracties en de raad als geheel) en leden van de rekenkamercommis-
sies kunnen suggesties doen, maar de rekenkamercommissie organiseert met 
enige regelmaat zelf ook een bijeenkomst met de raadsfracties waarop onder-
werpen kunnen worden aangedragen. Dat leidt tot een groslijst op basis waar-
van aan de hand van de criteria uit de werkwijze de onderzoeksonderwerpen 
worden geselecteerd (artikel 5 uit de werkwijze 2012).  
 
In het interview met voorzitter en secretaris wordt aangegeven dat alle criteria 
worden meegenomen, maar dat met name bij de relevantie voor beleidscon-
text het echt van het onderwerp afhangt. De gemeentesecretaris geeft aan ook 
op dit punt wel afstemming te willen zodat de timing van onderzoeken ook 
aansluit bij de ontwikkeling van het beleidsonderwerp binnen de organisatie. 
Het college heeft nu soms de indruk dat onderzoeken op een voor de organisa-
tie onhandig moment komen, waardoor de informatie uit de onderzoeken 
soms al weer achterhaald is tegen de tijd dat het wordt behandeld in de raad 
(als voorbeeld werd de Checklist Grote Projecten genoemd).   
 
In de enquête is gevraagd naar hoe de raadsleden en de collegeleden die een 
onderzoek hebben meegemaakt, de keuze van onderwerpen waarderen.  
 

 

Onderwerpselectie5  Zeer 
mee 
on-
eens 

On-
eens  

Neu-
traal  

Eens Zeer 
mee 
eens 

Voldoende betrok-
ken bij onderwerp-
keuze.   

Raad/grif (n=21) 1 3 4 8 5 

 
 
 
5 De vragen naar waardering van de onderwerpkeuze zijn alleen voorgelegd aan de 
collegeleden die betrokken zijn geweest bij een onderzoek van de 
rekenkamercommissie. 
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Onderwerpkeuze 
relevant, actueel 
en politiek aan-
sprekend  

Raad/grif (n=21) 0 0 5 11 5 

Col/org (n=2) 0 0 0 1 1 

       
Inhoud, timing en 
aanpak van de on-
derzoeken  

Raad/grif (n=21) 0 1 5 10 5 

Col/org (n=2) 0 0 0 2 0 

Tabel 4 Tevredenheid over de onderwerpselectie door de rkc 

Daaruit blijkt dat raadsleden en collegeleden dit proces als overwegend positief 
beoordelen. Een aantal raadsleden zou meer betrokken willen zijn bij de selectie 
van onderwerpen. In de werksessie met de raadsleden is daarop doorgevraagd. 
Daarbij werd aangegeven dat een ronde langs de fracties eenmaal per jaar als 
voldoende wordt ervaren. Ook geven de raadsleden aan dat het fijn zou zijn alle 
eerder verrichte onderzoeken en de groslijst met een korte motivatie per onder-
werp op de website terug te vinden zou zijn. Zo kunnen raadsleden zich desge-
wenst oriënteren op mogelijke onderwerpen of checken of dat niet al eerder is 
onderzocht.  
  

2.5 Onderzoeksproces  
Als er een onderzoek wordt opgestart, komt er een inhoudelijke communicatie-
lijn op gang. De aankondiging van een onderzoeksonderwerp gaat via de secre-
taris naar raad, college en gemeentesecretaris. Er wordt een onderzoeksplan ge-
schreven op basis waarvan minimaal twee bureaus worden gevraagd een offerte 
uit te brengen. Daarbij houdt de rekenkamercommissie is de gaten dat er geen 
sprake is van belangenverstrengeling tussen het bureau en de gemeentelijke or-
ganisatie. Dat geldt ook voor de externe leden van de rekenkamercommissie: 
ook zij hebben geen verbintenis met de gemeentelijke organisatie. Er is vervol-
gens afstemming met de gemeentesecretaris over de contacten tussen onder-
zoekers en ambtenaren. Dit verloopt veelal digitaal. Eén van de externe leden 
van de rekenkamercommissie wordt projectleider van het onderzoek en onder-
houdt de contacten met de onderzoekers van het externe onderzoeksbureau.  
  
Daarna starten de onderzoekers met het feitenonderzoek, waarvoor het onder-
zoeksplan de basis is. De rekenkamercommissie bewaakt de voortgang van het 
onderzoek en begeleidt zo nodig de onderzoekers. Het feitenonderzoek wordt 
afgerond met een rapportage van bevindingen. Na beoordeling door de reken-
kamercommissie wordt de feitenrapportage toegezonden aan de ambtelijk ver-
antwoordelijken (gemeentesecretaris en afdelingsmanager) met het verzoek om 
commentaar op de feiten. Hoewel een aanbeveling uit de evaluatie van 2010 was 
om de verwerking van het commentaar te expliciteren, wordt dit in de praktijk 
niet in de rapportage gedaan en ook niet in de aanbiedingsbrief.  
  
Als de reactie vanuit de ambtelijke organisatie ontvangen is, wordt deze ver-
werkt in het rapport. In het eindrapport worden conclusies getrokken en aanbe-
velingen geschreven, dit wordt gedaan door de rekenkamercommissie zelf. Na 
vaststelling van het rapport door de rekenkamercommissie wordt het rapport zo 
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spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrok-
kenen, aan de raad aangeboden (werkwijze rekenkamercommissie 2016).  
  
Naast het uitvoeren van onderzoek heeft de rekenkamercommissie ook nog an-
dere instrumenten tot haar beschikking:  

▪ het uitvoeren van een QuickScan;  
▪ het schriftelijk attenderen van de raad op bepaalde risico’s of een mo-

gelijk toekomstig probleem;  
▪ het uitvoeren van een review van (de uitkomsten van) een onderzoek 

dat door anderen is verricht.  
 
In de enquête is aan raadsleden en college en organisatie gevraagd welke infor-
matie wordt verstrekt aan de start van een onderzoek. Van de verschillende on-
derdelen (doel, probleemstelling, aanpak, normenkader, planning) is gevraagd 
of de respondenten hierover informatie hebben ontvangen aan de start van het 
onderzoek.  
 

Informatie over het onderzoeksproces 
aan de start van een onderzoek 

Nee  Soms 
niet  

Neu-
traal  

Soms 
wel 

Ja 

Het doel van het 
onderzoek 

Raad/grif (n=21) 1 3 4 0 13 

Col/org (n=6) 1 0 0 2 4 

       

Probleemstelling 
van het onderzoek 

Raad/grif (n=21) 1 1 6 3 10 

Col/org (n=6) 1 0 0 2 3 

       

Aanpak van het on-
derzoek 

Raad/grif (n=21) 3 2 4 2 10 

Col/org (n=6) 1 0 2 2 1 

       

Gebruikte normen-
kader  

Raad/grif (n=21) 2 1 7 3 8 

Col/org (n=6) 2 0 1 1 2 

        

Planning van het 
onderzoek 

Raad/grif (n=21) 2 1 4 4 10 

Col/org (n=6) 0 0 2 1 3 
Tabel 5 Inzicht in de ervaren communicatie tijdens het onderzoeksproces 

Dat leidt tot een wat wisselend, maar overwegend bevestigend beeld. In de 
werksessie met de raad is verkend op welke wijze de raad betrokken wil zijn. 
Raadsleden geven zelf aan wel op de hoogte te willen zijn, maar niet betrokken 
te hoeven worden. Voor hen is het meest belangrijk: weten wat er onderzocht 
wordt en wanneer de resultaten worden verwacht.  Ze geven aan toch altijd weer 
verrast te worden door een onderzoek, maar vinden het ook niet realistisch om 
gedurende een proces op de hoogte te worden gehouden (informatieoverload). 
Raadsleden willen vooral onderwerp, doel en planning weten, de overige zaken 
vinden ze een verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie.  
  

2.6 Besluitvorming in de raad 
Hoewel over de uiteindelijke besluitvorming en behandeling in de raad niets is 
vastgelegd is er inmiddels wel een redelijk vaste werkwijze ontstaan. Als de 
uitkomsten van een onderzoek beschikbaar zijn organiseert de 
rekenkamercommissie en informatiebijeenkomst waarop het onderzoek wordt 
gepresenteerd en er vragen kunnen worden gesteld. Dat gebeurt niet bij alle 
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onderzoeken, alleen als de rekenkamercommissie of raad dat relevant acht. 
Daarna is het aan de raad om te beslissen wanneer een onderzoek wordt 
geagendeerd. Soms gaat dat vrij vlot, soms zit er meer dan een half jaar tussen 
de presentatie aan de raad en het daadwerkelijk agenderen van het onderzoek. 
Dit is ook mede afhankelijk van het tempo waarin de bestuurlijke reactie wordt 
ontvangen.  
 
De behandeling in de raadsvergadering vindt plaats door het eerst in de ronde 
tafelbijeenkomst te bespreken en daarna ter besluitvorming aan de raad voor te 
leggen. Bij de behandeling in de ronde tafel is de voorzitter of projectleider 
aanwezig. De gevraagde raadsleden geven aan de stukken van de rekenkamer 
altijd te behandelen, maar de vorm en de mate van debat hangen af van het 
onderwerp. Voor het merendeel van de raadsleden is dit voldoende duidelijk (zie 
tabel 6).  
 

Behandeling in de raad  Nee Soms Meestal 
wel 

Ja Geen 
mening 

Vaste werkwijze  Raad/grif (n=21) 4 1 8 7 1 

       

Werkwijze vol-
doende transparant  

Raad/grif (n=21) 3 2 4 11 1 

       

Presentaties infor-
matief en duidelijk   

Raad/grif (n=21) 0 1 4 15 1 

Tabel 6 Inzicht in de behandeling van rapporten in de raad 

In de kwaliteitsscan is opgenomen hoe de rapporten zijn behandeld in de raad. 
Daaruit komt het volgende beeld naar voren:  
 

Rapport Behandeling Ronde Tafel  Debat en Besluit  

Eindrapport 
Doorwerkings-
onderzoek 

Na een eerdere 
informatiesessie nog een 
aantal raadsvragen, over het 
bestuurlijk wederhoor 

Raadsvoorstel unaniem en 
zonder discussie 
aangenomen 

Jeugdzorg: geen zorg 
voor later 

Ruim een half uur behandeld 
in de ronde tafel, 3 moties 
aangekondigd 

Raadsvoorstel unaniem 
aangenomen, 2 moties door 
het college ondersteund en 
1 motie leidt tot een 
toezegging 

QuickScan: openbare 
ruimte 

Behandeld in 10 minuten met 
de kadernota 

Behandeld in 20 minuten, 
inzichten uit de QuickScan 
verwerkt in de kadernota 

Vestigingsbeleid- en 
klimaat in 
Smallingerland 

Na een eerdere 
informatiesessie een 
presentatie van 15 minuten 
waarin wordt ingegaan op de 
bestuurlijke reactie 

Tijdens het debat is de 
wethouder bevraagd op hoe 
met aanbevelingen is 
omgegaan, unaniem 
aangenomen  

QuickScan Privacy en 
informatie-veiligheid 

Behandeld in 10 minuten, er 
zijn geen vragen, tegelijk 
geagendeerd met het 
privacybeleid 

Debat over het 
privacybeleid, een motie 
wordt ingetrokken, het 
besluit unaniem 
aangenomen  
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Samen thuis? (WMO) Een behandeling van een half 
uur waarin de voorzitter 
ingaat op de bestuurlijke 
reactie. Een aantal insprekers 
(uit de zorg) bieden een 
ander perspectief. Er zijn 
meerdere vragen gesteld en 
een motie aangekondigd  

De motie en het voorstel 
worden unaniem 
aangenomen 

Checklist 
informatievoorziening 
grote projecten 

Ingekomen stuk oktober 
2019. Niet behandeld. 

Als motie toegevoegd aan 
de leidraad grote projecten 
tijdens het debat op 19 
oktober 2020, unaniem 
aangenomen  

Tabel 7 Overzicht behandeling in de raad 

Aan de behandeling valt op dat bij de QuickScans het onderwerp tegelijk met het 
beleidsvoorstel vanuit de gemeente wordt geagendeerd en zodoende aan de 
voorkant bijdraagt aan de informatiepositie van raadsleden. Uit het debat blijkt 
ook dat raadsleden de rapporten als zodanig gebruiken. Dat geldt ook voor de 
‘Checklist informatievoorziening grote projecten’ die vanuit een motie door de 
raad zelf onderdeel wordt gemaakt van de Leidraad Grote Projecten van het 
college.  
 
In de enquête is gevraagd naar de politieke relevantie van de rapporten en de 
tevredenheid van de raad over hoe de onderzoeken de raad ondersteunen in de 
kaderstellende en controlerende rol. 
 

 Politieke relevantie van de onder-
zoeken van de rkc 

Zeer 
mee 
on-
eens 

On-
eens  

Neu-
traal  

Eens Zeer 
mee 
eens 

Conclusies nodigen 
uit tot politieke 
discussies 

Raad/grif (n=21) 1 0 1 16 3 

       

Onderzoeken lei-
den tot politiek re-
levante discussies 

Raad/grif (n=21) 0 1 5 11 4 

       

De raadsbesluiten 
zijn actiegericht  

Raad/grif (n=21) 0 1 7 10 3 

       

Onderzoeken on-
dersteunen de 
raad   

Raad/grif (n=21) 0 2 1 13 5 

Tabel 8 Tevredenheid over de behandeling van de onderzoeken van de rkc 

Hieruit ontstaat een overwegend positief beeld, een enkeling is hier minder 
positief over. In de raadsvoorstellen neemt de rekenkamercommissie altijd op 
dat de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport en wordt de raad 
gevraagd de aanbevelingen over te nemen. In de werksessie met raadsleden 
geven de raadsleden aan dat ze het lastig vinden om goede besluitpunten te 
formuleren. De raadsleden geven aan het raadsvoorstel nog weinig 
richtinggevend te vinden voor de politiek. Tegelijk vinden ze ook dat het aan de 
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raad is om de politieke stellingname te doen, de rekenkamercommissie moet de 
voorstellen zo neutraal mogelijk formuleren.  
 

2.7 Resultaten  
Bij de resultaten gaat het om de wijze waarop college en organisatie met de 
aanbevelingen die door de raad zijn aangenomen omgaan. De  
rekenkamercommissie geeft daar een aanzet voor door per aanbeveling aan te 
geven aan wie de aanbeveling is gericht en wie dus verantwoordelijk is voor het 
opvolgen ervan. In de praktijk krijgt dit vorm door bij de aanbevelingen duidelijk 
aan te geven voor wie het is bestemd en de oproep om over de aanbevelingen 
expliciet te beslissen (onder verwijzing naar de aangenomen aanbevelingen uit 
het doorwerkingsonderzoek uit 2016). De raad ontvangt de rapporten van de 
rekenkamercommissie als ingekomen stuk, waarna het pas wordt geagendeerd 
als de bestuurlijke reactie is ontvangen. 
 

Behandeling in de raad  Nee Soms Meestal 
wel 

Ja Geen 
mening 

Bestuurlijke reactie 
voldoende duidelijk   

Raad/grif (n=21) 3 9 6 2 1 

Tabel 9 Ervaring raad met de bestuurlijke reactie 

De raadsleden zien de bestuurlijke reactie als een losse brief van het college die 
aangeeft hoe met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie wordt 
omgegaan. Een behoorlijk aantal raadsleden heeft de indruk dat de bestuurlijke 
reactie niet altijd concreet is, zoals ook blijkt uit tabel 9. Volgens hen bevat het 
te vaak allerlei mitsen en maren en te weinig concrete acties. Burgemeester en 
secretaris geven aan dat de tijd voor een bestuurlijke reactie soms wat krap is. 
Raadsleden geven in de werksessie aan dat geen probleem te vinden: als het 
later komt, dan wordt het agendaonderwerp gewoon uitgesteld. Daarnaast 
vinden burgemeester en secretaris de werkwijze rond de bestuurlijke reactie 
minder prettig: de raad heeft het rapport dan al als ingekomen stuk gezien en 
gaat zich al politiek positioneren. Zij zouden liever zien dat de bestuurlijk reactie 
onderdeel is van het rapport en dat de rekenkamercommissie daar ook in het 
rapport al op kan reageren. Nu gebeurt dat niet schriftelijk en in een tweetal 
gevallen in de presentatie bij de ronde tafel. 
 
 
 
 

Rapport Bestuurlijke reactie   

Eindrapport 
Doorwerkings-onderzoek 

Het college ondersteunt de aanbevelingen uit het 
rapport.  

Jeugdzorg: geen zorg voor 
later 

Het college ondersteunt de conclusies en 
aanbevelingen, maar vindt dat er op één onderdeel 
een onterecht beeld is geschetst. Verder informeert 
het college de raad over nieuwe ontwikkelingen sinds 
het uitkomen van het onderzoek.  

QuickScan: openbare 
ruimte 

Het college onderschrijft de aanbevelingen uit het 
rapport.  

Vestigingsbeleid- en 
klimaat in Smallingerland 

Het college onderschrijft de conclusies en 
aanbevelingen, maar wil op andere wijze dan 
voorgesteld invulling geven aan de aanbevelingen.  
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QuickScan Privacy en 
informatie-veiligheid 

Het college onderschrijft de aanbevelingen en maakt 
duidelijk welke acties het heeft ondernomen en gaat 
ondernemen.  

Samen thuis? (WMO)6 Het college kan zich vinden in de aanbevelingen en is 
voornemens deze te gaan uitvoeren. Een aantal acties 
is al gedaan en er is een werkgroep ingericht. Wel 
wordt het tijdpad aangepast ivm de personele 
capaciteit en het in te voeren gebiedsgericht werken.  

Tabel 10 Overzicht bestuurlijk reactie per rapport 

In de enquête is aan alle respondenten gevraagd of zij de indruk hebben dat de 
aanbevelingen ook daadwerkelijk worden overgenomen in beleid en de planning 
& control cyclus.  

Overnemen van aanbe-
velingen in beleid 

Nee, 
nooit 

Nee, re-
gelmatig 
niet   

Soms 
wel, som 
niet   

Meestal 
wel 

Ja, altijd 

Raad/grif (n=21) 0 4 11 6 0 

Col/org (n=9) 0 0 3 6 0 
Tabel 11 Ervaring over het overnemen van aanbevelingen in beleid 

Dat levert niet een overtuigend ja op, het meest gekozen antwoord is soms wel, 
soms niet. Hierbij valt op dat college en organisatie hier positiever over zijn dan 
raadsleden. Als wordt gevraagd naar een voorbeeld van een uitgevoerde 
aanbeveling, heeft een meerderheid geen voorbeeld paraat (18 van de 30 
respondenten). Voorbeelden die worden genoemd zijn: Carins (6x), Openbare 
Ruimte, WMO, Lawei (ieder 1x) en 3x wordt aangegeven dat het college altijd 
alles overneemt en uitvoert.  
 
In de raadsbesluiten is niet vastgelegd wie er toezicht zal houden op de naleving 
van het uitvoeren van de aanbevelingen. Het college geeft vaak wel aan op welke 
manier de raad geïnformeerd wordt en een enkele keer wordt daar door middel 
van een motie om gevraagd.  

 
 
Figuur 1 Mate waarin de raad toeziet op de voortgang bij aangenomen aanbevelingen 

 
 
 
6 Van de ‘Checklist informatievoorziening grote projecten’ is geen bestuurlijke reactie 
aanwezig. Brief in plaats van rapport.  

In zeer kleine 
mate ; 3

In kleine mate 
; 8

Neutraal; 7

In grote mate; 
2

Mate waarin de raad toeziet op de 
voortgang bij overgenomen aanbevelingen  
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De raadsleden geven in de werksessie aan: we vertrouwen er meestal op dat wat 
wordt aangenomen ook wordt uitgevoerd. Of daar actief op wordt gecontroleerd 
hangt af van de bruikbaarheid van de aanbevelingen. Op de open vraag wiens 
taak het is om toe te zien op het naleven van de aanbevelingen geven 16 van de 
19 respondenten aan dat het een taak is voor de gemeenteraad. Er zijn ook drie 
respondenten die vinden dat dit niet een taak van de gemeenteraad is, maar dat 
het college verantwoordelijk is voor de bewaking van en communicatie over de 
voortgang van de overgenomen aanbevelingen.  
 

2.7 Tussenconclusie 
 
In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze de rekenkamercommissie is 
ingericht en functioneert, waarbij er aandacht is besteed aan het proces van het 
selecteren van onderwerpen, de werkwijze tijdens een onderzoek en het proces 
van behandeling en besluitvorming in de raad. Een aantal voorlopige conclusies 
zijn:  

▪ De rekenkamercommissie bestaat uit externe leden en raadsleden, maar 
borgt de onafhankelijkheid door raadsleden geen projectleider te laten 
zijn en ook niet het woord te laten voeren tijdens de behandeling van 
rapporten. De onafhankelijkheid wordt herkend door de betrokkenen, al 
geeft een minderheid aan de constructie met raadsleden als minder 
onafhankelijk te zien.  

▪ De contacten met de rekenkamercommissie worden positief 
gewaardeerd. Het jaarverslag en de nieuwsbrief worden hoog 
gewaardeerd. Raadsleden zouden daarnaast graag meer informatie over 
de groslijst en onderzoeken beschikbaar hebben op de website of in het 
raadsinformatiesysteem.  

▪ De raadsleden en collegeleden waarderen de selectie van onderwerpen 
positief, al zou het college graag meer afstemming hebben over de 
timing van onderwerpen.  

▪ De rekenkamercommissie informeert de raad aan de start van een 
onderzoeksproces en dat is prima. De raad wil vooral geïnformeerd 
worden over onderwerp en planning, maar wordt pas actief als het 
rapport er ligt.  

▪ De werkwijze rond de behandeling in de raad wordt positief 
gewaardeerd. De rapporten worden meestal uitgebreid behandeld en de 
aanbevelingen worden altijd overgenomen. De raad is positief over de 
discussies naar aanleiding van de rapporten, maar heeft soms moeite 
met het formuleren van goede beslispunten.  

▪ De werkwijze rond de bestuurlijke reactie roept vragen op bij het college. 
De raadsleden vinden de reactie van het college niet altijd even 
concreet, hoewel het college in het merendeel van de gevallen de 
aanbevelingen ondersteunt en aangeeft op welke wijze er uitvoering aan 
wordt gegeven. De respondenten hebben de indruk dat niet altijd 
uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen. Het merendeel vindt 
dat de raad moet toezien op de voortgang in de uitvoering van 
aanbevelingen, maar de raad doet dat niet actief.  
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3 Kwaliteit onderzoeken  

3.1 Inleiding  
Onderzoeksvraag 2 en 4 gaan over de kwaliteit van het onderzoek en de 
aanbevelingen. In de werkwijze van de rekenkamercommissie stelt de 
rekenkamercommissie zelf een aantal kwaliteitseisen, die zijn verwerkt in het 
normenkader (art. 3 werkwijze rekenkamercommissie, 2012). Om de kwaliteit 
van de onderzoeken in beeld te brengen is in de enquête naar de ervaring van 
raadsleden en college en organisatie gevraagd en is een kwaliteitsscan 
uitgevoerd op de rapporten van de rekenkamercommissie. De kwaliteitsscan 
bevat naast een overzicht van de wijze van behandelen, vooral inhoudelijke 
normen over de kwaliteit van het verrichtte onderzoek en de rapportage en de 
kwaliteit van de aanbevelingen. Voor het beoordelen van de rapporten zijn de 
normen uit het normenkader uitgewerkt in concreet waarneembare indicatoren. 
De koppeling tussen de criteria uit de kwaliteitsscan en het normenkader zijn 
hieronder in tabel 12 in beeld gebracht.  
 

Thema Uit het normenkader:  Criteria over:  

Methoden Kwaliteit onderzoeken, 
norm a 

Consistentie 

Kwaliteit 

Betrouwbaarheid/validiteit 

Bevindingen Kwaliteit onderzoeken, 
normen c-e 

Onderbouwing 

Beantwoording  

Objectiviteit 

Conclusies Kwaliteit onderzoeken, 
normen f-g 

Gefundeerd op bevindingen 

Normatief 

Aanbevelingen Kwaliteit aanbevelingen, 
normen a-d 

Onderbouwing 

Goed geformuleerd 

Onderling consistent 

Van belang voor de 
geadresseerde/doelgroep 

Relevantie Kwaliteit onderzoeken, 
normen b,k-l 

Toegesneden op de lokale situatie 

Inzicht 

Koppeling beleidscyclus 

Rapportage Kwaliteit onderzoeken, 
normen h-j 

Schrijfstijl  

Structuur  

Lay-out 
Tabel 12: overzicht thema's en normen van de kwaliteitsscan 

In bijlage C is de gehele kwaliteitsscan opgenomen, met daarin de deelcriteria 
per onderdeel uit kolom 3 van tabel 12. De losse deelcriteria zijn door drie 
onderzoekers beoordeeld met een –, 0, +. Deze scores zijn besproken en 
vergeleken waarna een eindscore is vastgesteld. Daarna is voor de criteria 
(bijvoorbeeld: consistentie, kwaliteit en betrouwbaarheid/validiteit) een 
kleurcode voor -, 0, + gegeven, waarna tenslotte ook voor ieder thema 
(bijvoorbeeld: methoden) een kleurcode is gegeven. De kleurcodes houden het 
volgende in:  

▪ Een rode score/ - betekent dat aan deze indicator niet is voldaan/dit on-
derdeel niet voldoende is uitgewerkt. 
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▪ Een gele score/ 0 betekent dat aan deze indicator is voldaan/dit onder-
deel voldoende is uitgewerkt.  

▪ Een groene score/ + betekent dat aan deze indicator is voldaan/dit on-
derdeel er zeer goed is uitgewerkt.  

 
In het vervolg van dit hoofdstuk worden de rapporten per thema vergeleken en 
toegelicht. Daarbij worden scores per criterium gegeven. In tabel 13  zijn de to-
taalscores per rapport op ieder van de thema’s opgenomen.  
 

Rapport Metho-
den  

Bevin-
dingen 

Conclu-
sies 

Aanbe-
veling 

Rele-
vantie 

Rappor-
tage  

Eindrapport 
Doorwerkings-
onderzoek 

      

Jeugdzorg: geen 
zorg voor later 

      

QuickScan: 
openbare ruimte 

      

Vestigingsbeleid- 
en klimaat in 
Smallingerland 

      

QuickScan 
Privacy en 
informatie-
veiligheid 

      

Samen thuis? 
(WMO) 

      

Tabel 13 Totaaloverzicht kwaliteit onderzoeken 

Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat de kwaliteit van de rapporten over 
het algemeen prima is. Dat wordt ook bevestigd in de algemene indruk van de 
respondenten in de enquête. Als de raadsleden zelf moeten aangeven wat voor 
hen de belangrijkste criteria zijn, dan gaat het allereerst om inhoudelijke 
kwaliteit, daarna om zaken als leesbaarheid, toegankelijkheid en 
structuur/omvang. Vernieuwend wordt het minst belangrijk gevonden.  
 

Tevreden over de kwaliteit van rap-
porten  

Zeer 
mee 
on-
eens 

On-
eens  

Neu-
traal  

Eens Zeer 
mee 
eens 

Kwaliteit rappor-
ten op goed ni-
veau 

Raad/grif (n=21) 0 0 4 14 3 

Col/org (n=6) 0 1 0 4 1 

Tabel 14 Tevredenheid over de kwaliteit van de rapporten van de rkc 

3.2 Kwaliteit van de onderzoeksmethoden per rapport 
Het onderdeel methoden gaat over de consistentie, kwaliteit van de onderzoeks-
instrumenten en betrouwbaarheid/validiteit van de methoden. De consistentie 
is gemeten door te beoordelen of de onderzoeksstrategie is beschreven, de me-
thoden de meest geëigende zijn voor de beantwoording van de vraag, de metho-
den worden verantwoord door een verband te leggen tussen type vraag/infor-
matie en de keuze voor het instrument en of dit verband navolgbaar is. De kwa-
liteit van de methoden is beoordeeld door te checken of de 
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onderzoeksinstrumenten kenbaar zijn, of ze eenduidig, helder en van goede 
kwaliteit zijn en of eventuele problemen bij de inzet van het instrument zich niet 
hebben voorgedaan. De betrouwbaarheid is beoordeeld door na te gaan of dui-
delijk is wie/wat is onderzocht, het instrument inhoudelijk is verantwoord en bij 
herhaalde inzet tot eenzelfde uitkomst zal leiden en zo is uitgevoerd dat het ge-
controleerd kan worden.  
 

Onderdeel - Methoden   

Rapport   Norm + beoordeling   

Eindrapport Doorwerkingsonderzoek   Consistentie   

Kwaliteit    

Betrouwbaarheid/validiteit   

Jeugdzorg: Geen zorg voor later   Consistentie   

Kwaliteit   

Betrouwbaarheid/validiteit   

QuickScan: Openbare ruimte   Consistentie   

Kwaliteit   

Betrouwbaarheid/validiteit   

Onderzoek naar het vestigingsbeleid en 
–klimaat in Smallingerland   

Consistentie   

Kwaliteit   

Betrouwbaarheid/validiteit   

QuickScan: Privacy en informatieveilig-
heid   

Consistentie   

Kwaliteit   

Betrouwbaarheid/validiteit   

Samen Thuis?   Consistentie   

Kwaliteit   

Betrouwbaarheid/validiteit   
Tabel 15 Resultaten kwaliteitsscan onderdeel: methoden 

 
Op dit thema scoren drie rapporten minder sterk: het doorwerkingsonderzoek, 
de QuickScan Privacy en Samen Thuis. Ook een aantal andere rapporten scoren 
minder goed op het onderdeel: kwaliteit van de onderzoeksinstrumenten.  
 
In het ‘Eindrapport Doorwerkingsonderzoek’ is in het rapport weinig aandacht 
besteed aan de uitwerking van de methode voor het onderzoek naar de door-
werking van rapporten. Het onderzoeksinstrument wordt wel benoemd maar 
niet uitgelegd, er is geen analyse terug te vinden en het onderzoek is niet con-
troleerbaar doordat er geen werkwijze is opgenomen in het rapport.   
 

De ‘QuickScan: Privacy en informatieveiligheid’ scoort op het onderdeel metho-
den niet erg sterk. Uit de scan van dit rapport komt naar voren dat het rapport 
vaak toelichting en motivatie mist op onderdelen van de gebruikte methoden en 
strategie. Het rapport bevat daarentegen wel de gebruikte instrumenten en een 
duidelijke beschrijving van wie en wat is onderzocht, maar ook hier geldt dat er 
nauwelijks toelichting wordt gegeven. Ditzelfde geldt voor het rapport Samen 
Thuis – ook daar zijn de methoden niet goed inzichtelijk en daardoor moeilijk 
controleerbaar.  
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De drie rapporten die op dit onderdeel minder sterk scoren, zijn allemaal rappor-
ten met een opzet die afwijkt van een regulier onderzoek. De kwaliteit van de 
onderzoeksinstrumenten is een criterium dat het minst goed scoort. Dat wil niet 
zeggen dat de methoden niet goed zijn, maar duidt erop dat het blijkbaar niet 
gebruikelijk is om de onderzoeksinstrumenten bij te voegen in de rapportage. De 
methoden zijn daardoor niet kenbaar en daarom kan de kwaliteit niet beoor-
deeld worden door de lezer.  
 

3.3 Kwaliteit van de bevindingen per rapport 
Het onderdeel bevindingen gaat over de onderbouwing van de bevindingen, de 
beantwoording van de onderzoeksvragen en objectiviteit van de beschrijving 
van de bevindingen. De onderbouwing is beoordeeld door te controleren of de 
bevindingen zijn gebaseerd op de verzamelde informatie, of de bevindingen 
overzichtelijk zijn gepresenteerd en of de koppeling tussen data en bevinding 
expliciet is gelegd en verantwoord. De beantwoording van de onderzoeksvragen 
is beoordeeld door te controleren of de bevindingen een antwoord geven op alle 
onderzoeksvragen en door de aansluiting van de analyses bij de data en onder-
zoeksvragen te beoordelen. De objectiviteit is beoordeeld door te letten op het 
gestructureerd en samenhangend beschrijven van de bevindingen, te controle-
ren of de toon neutraal en feitelijk is en door te checken of het onderscheid tus-
sen feit en interpretatie helder is.   
 

Onderdeel - Bevindingen   

Rapport   Norm + beoordeling   

Eindrapport Doorwerkingsonder-
zoek   

Onderbouwing   

Beantwoording   

Objectiviteit   

Jeugdzorg: Geen zorg voor later   Onderbouwing   

Beantwoording    

Objectiviteit   

QuickScan: Openbare ruimte   Onderbouwing   

Beantwoording   

Objectiviteit   

Onderzoek naar het vestigingsbeleid 
en –klimaat in Smallingerland   

Onderbouwing   

Beantwoording   

Objectiviteit   

QuickScan: Privacy en informatievei-
ligheid   

Onderbouwing   

Beantwoording   

Objectiviteit   

Samen Thuis?   Onderbouwing   

Beantwoording   

Objectiviteit   
Tabel 16 Resultaten kwaliteitsscan onderdeel: bevindingen 

De rapporten ‘Jeugdzorg: Geen zorg voor later’, de ‘QuickScan: Openbare ruime’ 
en de ‘QuickScan: Privacy en informatieveiligheid’ scoren maximaal op de 
kwaliteitsscan. De rapporten en QuickScans zijn goed gestructureerd, worden 
toegelicht en de bevindingen worden overzichtelijk gepresenteerd, waarbij het 
onderscheid tussen feit en interpretatie helder is voor de lezer. In de drie andere 
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rapporten is er geen heldere vraagstructuur en daarmee ook geen 
beantwoording in de hoofdtekst van het rapport.  
 
Als het gaat om de bevindingen in het algemeen kan geconcludeerd worden dat 
de bevindingen over het algemeen helder zijn beschreven, herleidbaar zijn naar 
de data en objectief zijn beschreven. Dit wordt ook bevestigd in de enquête. Een 
meerderheid van de respondenten is het hiermee eens, waarbij de raad 
positiever is dan college en organisatie.  
 

Tevreden over de kwaliteit van rap-
porten  

Zeer 
mee 
on-
eens 

On-
eens  

Neu-
traal  

Eens Zeer 
mee 
eens 

Objectief en 
evenwichtig be-
schreven 

Raad/grif (n=21) 0 1 1 12 7 

Col/org (n=6) 0 1 2 2 1 

Tabel 17 Tevredenheid over de objectiviteit van de rapporten van de rkc 

3.4 Kwaliteit van de conclusies per rapport 
Het onderdeel conclusies gaat over de bevindingen en daaraan gekoppelde con-
clusies, en of de conclusies gebaseerd zijn op vastgestelde normen. Voor het oor-
deel over de het fundament onder de bevindingen is beoordeeld of de conclusies 
zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten, of er sprake is van interpretatie, het 
leggen van verbanden of het bieden van inzicht en of er een kritische reflectie is 
toegepast op de gebruikte modellen/theorie. Voor het oordeel over het norma-
tieve aspect van de conclusies is gelet op de aanwezigheid en kwaliteit van het 
normenkader en of het oordeel is geformuleerd aan de hand van de gestelde 
normen.  
 

Onderdeel - Conclusies  

Rapport Norm + beoordeling 

Eindrapport Doorwerkingsonder-
zoek   

Gefundeerd op bevindingen   

Normatief   

Jeugdzorg: Geen zorg voor later   Gefundeerd op bevindingen   

Normatief   

QuickScan: Openbare ruimte   Gefundeerd op bevindingen   

Normatief   

Onderzoek naar het vestigingsbeleid 
en –klimaat in Smallingerland   

Gefundeerd op bevindingen   

Normatief   

Quick Scan: Privacy en informatievei-
ligheid   

Gefundeerd op bevindingen   

Normatief   

Samen Thuis?   Gefundeerd op bevindingen   

Normatief   
Tabel 18 Resultaten kwaliteitsscan onderdeel: conclusies 

De rapporten ‘Eindrapport Doorwerkingsonderzoek’ en de ‘QuickScan Openbare 
Ruimte’ scoren hier minder goed. Dat is te verklaren vanuit het ontbreken van 
een normenkader of analysekader in deze rapporten. Dat past bij het afwijkend 
soort onderzoek dat is uitgevoerd. Naast deze rapporten scoort ook de 
‘QuickScan Privacy’ minder goed. In alle gevallen komt de indeling van de bevin-
dingen en de indeling van de conclusies niet overeen. De conclusies lijken 
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daarmee wat los te staan en zijn niet direct te herleiden tot de bevindingen. Een 
rode score op dit onderdeel houdt daarmee niet direct in dat de conclusies niet 
terecht zijn getrokken, maar vooral dat een navolgbaar normatief oordeel ont-
breekt, veelal door een afwijkende opzet waarin geen normenkader is gebruikt. 
Overigens valt op dat bij geen enkel onderzoek een kritische reflectie op de ge-
bruikte normen is toegepast.  
 

3.5 Kwaliteit van de aanbevelingen per rapport 
Het onderdeel aanbevelingen gaat over de onderbouwing, het goed formule-
ren, de consistentie en het belang voor de geadresseerde van de aanbevelingen. 
De onderbouwing van de aanbevelingen is beoordeeld door de logische verbin-
ding tussen bevindingen, conclusies en aanbevelingen na te gaan. De kwaliteit 
van de formulering is beoordeeld door te letten op de oplossingsgerichtheid van 
de aanbeveling en de concrete formulering ervan. Ook is nagegaan of duidelijk is 
voor wie de aanbeveling is en of de aanbeveling uitvoerbaar is. De consistentie 
van de aanbevelingen is beoordeeld door te letten op de logische ordening ervan 
en het elkaar niet onderling uitsluiten of tegenspreken. Het belang van de aan-
bevelingen is beoordeeld door te letten op de helderheid van het doel van de 
aanbeveling en of de aanbeveling past bij de bevoegdheden/mogelijkheden van 
de geadresseerde.  
  

Onderdeel - Aanbevelingen          

Rapport   Norm + beoordeling   

Eindrapport Doorwerkingsonder-
zoek   

Onderbouwing   

Goed geformuleerd   

Onderling consistent   

Van belang voor de geadresseerde   

Jeugdzorg: Geen zorg voor later   Onderbouwing    

Goed geformuleerd   

Onderling consistent   

Van belang voor de geadresseerde   

QuickScan: Openbare ruimte   Onderbouwing   

Goed geformuleerd   

Onderling consistent   

Van belang voor de geadresseerde   

Onderzoek naar het vestigingsbeleid 
en –klimaat in Smallingerland   

Onderbouwing   

Goed geformuleerd   

Onderling consistent   

Van belang voor de geadresseerde   

Quick Scan: Privacy en informatievei-
ligheid   

Onderbouwing   

Goed geformuleerd   

Onderling consistent   

Van belang voor de geadresseerde   

Samen Thuis?   Onderbouwing   

Goed geformuleerd   

Onderling consistent   

Van belang voor de geadresseerde   
Tabel 19 Resultaten kwaliteitsscan onderdeel: aanbevelingen 
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De rapporten scoren over het algemeen erg goed op dit onderdeel. De aanbeve-
lingen volgen logisch uit de bevindingen en sluiten aan bij de doelstellingen van 
de onderzoeken. Ook leiden de aanbevelingen tot een oplossing van het pro-
bleem, zijn ze logisch geordend, sluiten elkaar niet uit en vragen de geadres-
seerde over te gaan tot handelen.  
 

Binnen het rapport ‘Jeugdzorg: Geen zorg voor later’ en ‘Eindrapport Doorwer-
kingsonderzoek’ valt op dat het verband doelstelling en aanbeveling niet helder 
is. Bij het ontbreken van een heldere doelstelling scoren de rapporten op het 
onderdeel onderbouwing wat lager. Bij de beide QuickScans zijn de aanbevelin-
gen wat algemeen geformuleerd en daardoor minder gericht. Dat maakt dat de 
raad minder inzichtelijk heeft wat nu precies wordt verwacht. Bij de behandeling 
van deze rapporten is dat ook in het debat naar voren gekomen.  
 

Tevredenheid over de kwaliteit van de 
aanbevelingen 

Zeer 
mee 
on-
eens 

On-
eens  

Neu-
traal  

Eens Zeer 
mee 
eens 

Aanbevelingen rele-
vant en van toege-
voegde waarde  

Raad/grif (n=21) 0 0 2 14 5 

Col/org (n=6) 0 1 2 3 0 

       

Aanbevelingen prak-
tisch toepasbaar  

Raad/grif (n=21) 0 0 4 14 3 

Col/org (n=6) 1 2 2 1 0 
Tabel 20 Tevredenheid over de kwaliteit van de aanbevelingen 

In de enquête is gevraagd naar de waardering van de raadsleden, collegeleden 
en medewerkers voor de aanbevelingen. De raadsleden zijn hier positief over, 
college en organisatie iets minder.   
 

3.6 Relevantie van de onderzoeksrapporten 
Het onderdeel relevantie gaat over de binding met de lokale situatie, nieuwe in-
zichten voor de lezers en de koppeling met de beleids- en planningscyclus. Of 
een onderzoek is toegesneden op de lokale situatie is beoordeeld door na te 
gaan of de context van de gemeente is meegenomen in de opzet van het onder-
zoek en het instrument en of in de conclusies bij de context van Smallingerland 
wordt aangesloten. Of het rapport bijgedragen heeft aan inzicht is beoordeeld 
door te checken op nieuwe inzichten en het beschrijven van de relevantie van 
deze inzichten voor raad, college en organisatie. De koppeling met de beleidscy-
clus is beoordeeld door te letten op de mate waarin conclusies en aanbevelingen 
aansluiten op de bestaande beleidscyclus en planningscyclus.  
 

Onderdeel - Relevantie   

Rapport   Norm + beoordeling   

Eindrapport Doorwerkingsonder-
zoek   

Toegesneden op de lokale situatie   

Inzicht    

Koppeling beleidscyclus   

Jeugdzorg: Geen zorg voor later   Toegesneden op de lokale situatie   

Inzicht   

Koppeling beleidscyclus   

QuickScan: Openbare ruimte   Toegesneden op de lokale situatie   
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Inzicht   

Koppeling beleidscyclus   

Onderzoek naar het vestigingsbeleid 
en –klimaat in Smallingerland   

Toegesneden op de lokale situatie   

Inzicht   

Koppeling beleidscyclus   

Quick Scan: Privacy en informatievei-
ligheid   

Toegesneden op de lokale situatie   

Inzicht   

Koppeling beleidscyclus   

Samen Thuis?   Toegesneden op de lokale situatie   

Inzicht   

Koppeling beleidscyclus   
Tabel 21 Resultaten kwaliteitsscan onderdeel: relevantie 

Het rapport ‘Samen Thuis’ is een onderzoek is dat voor alle Friese gemeenten is 
gedaan – de aanpak is dan ook geen maatwerk voor Smallingerland. De overige 
rapporten sluiten goed aan bij de lokale context. De rapporten ‘QuickScan Open-
bare Ruimte’ en het ‘Eindrapport Doorwerkingsonderzoek’ bieden niet zozeer 
nieuwe inzichten voor raad en college en hebben een minder directe koppeling 
met de beleidscyclus. Het rapport ‘Jeugdzorg’ legt in de aanbevelingen geen kop-
peling met de beleidscyclus. Dat is bij het doorwerkingsonderzoek ook niet het 
geval, wat samenhangt met de bijzondere aard van dat onderzoek.    
 
In de enquête is gevraagd naar de relevantie van de onderzoeken. Daaruit komt 
een positief beeld naar voren: raad, college en organisatie zijn overwegend po-
sitief, een enkeling is negatief. De resultaten hebben duidelijk toegevoegde 
waarde voor de raad en de raad doet nieuwe inzichten op. College en organisatie 
zien die toegevoegde waarde voor de raad in mindere mate.  
 

Relevantie van de onderzoeken Zeer 
mee 
on-
eens 

On-
eens  

Neu-
traal  

Eens Zeer 
mee 
eens 

Toegesneden op 
de lokale situatie  

Raad/grif (n=21) 0 0 3 12 6 

Col/org (n=6) 1 1 0 4 1 

       

Nieuwe informa-
tie en/of nieuwe 
inzichten  

Raad/grif (n=21) 0 1 4 9 7 

Col/org (n=6) 0 1 1 4 0 

       

Resultaten van 
toegevoegde 
waarde voor de 
raad  

Raad/grif (n=21) 0 1 2 13 5 

Col/org (n=6) 0 1 4 1 0 

Tabel 22 Relevantie van de onderzoeken voor de raad 

 

3.7 Kwaliteit van de rapportage per rapport 
Het onderdeel rapportage gaat over de schrijfstijl, structuur en lay-out van de 
rapporten. Voor het onderdeel schrijfstijl is gelet op lezersvriendelijkheid, dui-
delijk en eenvoudig taalgebruik en of het rapport geen overbodige informatie 
bevat. Voor een oordeel over de structuur is gelet op de heldere indeling van 
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het rapport als geheel en de afzonderlijke hoofdstukken en de mate waarin de 
lezer door ordenende teksten door het rapport wordt geleid. Voor een oordeel 
over de lay-out is gelet op de bladspiegel, het gebruik van afbeeldingen en hoe 
verzorgd/aantrekkelijk het rapport is vormgegeven. Daarbij is geen gebruik ge-
maakt van een computerprogramma, maar is vertrouwd op de intersubjectieve 
beoordeling door de onderzoekers.  
 

Onderdeel - Rapportage   

Rapport   Norm + beoordeling   

Eindrapport Doorwerkingsonder-
zoek   

Schrijfstijl    

Structuur   

Lay-out   

Jeugdzorg: Geen zorg voor later   Schrijfstijl   

Structuur   

Lay-out   

QuickScan: Openbare ruimte   Schrijfstijl   

Structuur   

Lay-out   

Onderzoek naar het vestigingsbeleid 
en –klimaat in Smallingerland   

Schrijfstijl   

Structuur   

Lay-out   

Quick Scan: Privacy en informatievei-
ligheid   

Schrijfstijl   

Structuur   

Lay-out   

Samen Thuis?   Schrijfstijl   

Structuur   

Lay-out   
Tabel 23 Resultaten kwaliteitsscan onderdeel: rapportage 

Het rapport dat het beste scoort is het onderzoek ‘Jeugdzorg’. Het rapport heeft 
een uitstekende schrijfstijl, een heldere structuur en opbouw en het rapport ziet 
er verzorgd en aantrekkelijk uit en heeft daarmee ook een uitstekende lay-
out. Ook de rapporten ‘QuickScan: Openbare ruime’ en ‘Samen Thuis?’ zijn 
prima opgesteld, maar gebruiken relatief veel vaktermen, waardoor het voor de 
lezers soms moeilijk te begrijpen is.  
 
Het rapport ‘Onderzoek naar het vestigingsbeleid en –klimaat in Smallingerland’ 
scoort niet zo goed op het onderdeel rapportage. Zo bevat het rapport een dub-
bele conclusie, weinig sub-kopjes en staan in de bijlage nuttige zaken die in het 
rapport zelf beter tot hun recht zouden komen. Daarnaast zou de lay-out ook 
netter kunnen. De ‘QuickScan privacy’ is wat lay-out betreft ondermaats (rom-
melig) en bevat ook veel vaktermen waardoor het minder leesbaar is.  
 
Verder valt op dat er geen vaste opzet van de rapporten is: een aantal rapporten 
begint met de conclusies en aanbevelingen, een aantal andere rapporten sluit 
ermee af. Daarin volgt de rekenkamercommissie de opzet van het bureau dat 
het onderzoek uitvoert.  
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In de enquête is ook gevraagd naar de tevredenheid over de rapportagekwaliteit.  
 

Tevredenheid over de rapportage-
kwaliteit  

Zeer 
mee 
on-
eens 

On-
eens  

Neu-
traal  

Eens Zeer 
mee 
eens 

Toegankelijk, 
compact en hel-
der geschreven  

Raad/grif (n=21) 0 1 3 11 6 

Col/org (n=6) 0 1 2 2 1 

       

Goed gestructu-
reerde rapporten 

Raad/grif (n=21) 0 0 3 13 5 

Col/org (n=6) 0 1 3 1 1 

       

Rapporten zijn ei-
gentijds en ver-
nieuwend   

Raad/grif (n=21) 0 3 10 5 3 

Col/org (n=6) 0 1 4 1 0 

Tabel 24 Tevredenheid over de rapportagekwaliteit 

Uit de tabel komt naar voren de respondenten over het algemeen tevreden 
zijn, maar dat de rapporten niet direct als eigentijds of vernieuwend worden 
ervaren.  
 

3.8 Tussenconclusie   
Over het algemeen is de kwaliteit van de onderzoeken prima. Er is een aantal 
inzichten uit de kwaliteitsscan af te leiden:  

▪ Een overzichtsrapport met een ander doel en een andere werkwijze, valt 
minder goed te beoordelen met de normen zoals die in de kwaliteitsscan 
zijn opgenomen. Een lagere score op de onderdelen van de scan, zegt 
daarmee niet direct iets over de kwaliteit van het verrichte onderzoek.  

▪ Op het onderdeel onderzoeksmethoden wordt gemiddeld lager 
gescoord. Dit heeft in alle gevallen te maken met het ontbreken van de 
onderzoeksinstrumenten in de rapporten. Dat maakt het voor de lezer 
minder controleerbaar, maar de vraag is of het voor de lezer gewenste 
informatie is.  

▪ De kwaliteit van de bevindingen is vaak goed, alleen als er geen heldere 
vraagstelling is, is het lastig de rode draad in de bevindingen te 
ontdekken.  

▪ De kracht van de conclusies hangt samen met de helderheid en 
aanwezigheid van het normenkader. Is dat er niet, dan scoort een 
rapport al snel minder goed op dit onderdeel.  

▪ De aanbevelingen zijn over het algemeen goed en gericht geformuleerd. 
Het valt op dat als de aanbevelingen wat algemeen zijn, de raad in de 
behandeling zoekend is naar wat de rol van de raad op het onderwerp 
zou kunnen zijn.  

▪ De rapporten zijn meestal relevant voor de respondenten van de raad 
en het college, waarbij college en organisatie in mindere mate 
toegevoegde waarde zien dan de raadsleden zelf. 

▪ Er is een duidelijk verschil in rapportagekwaliteit. Er is aandacht nodig 
voor vaktermen (in drie rapporten zijn veel vaktermen gevonden) en de 
opmaak is bij twee rapporten een aandachtspunt.   
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4 Bevindingen functioneren RKC 

4.1 Inleiding  
In de voorgaande hoofdstukken is de werkwijze, het functioneren van de 
rekenkamercommissie en de waardering daarvoor van raad, college en 
organisatie beschreven. Op basis daarvan wordt in dit hoofdstuk het 
normenkader ingevuld. De resultaten zijn besproken met de 
rekenkamercommissie in een intervisiebijeenkomst. De inzichten daaruit zijn 
ook verwerkt in dit hoofdstuk.  
 
Dit hoofdstuk bespreekt achtereenvolgens de organisatie en werkwijze, de 
betrokkenheid, het onderzoeksproces, de kwaliteit van onderzoek en 
aanbevelingen, de besluitvorming en de resultaten. Voor de leesbaarheid 
worden de normen in de tabellen verkort tot de essentie. Het gehele 
normenkader is te vinden in bijlage A in het rapport. De beoordeling is op drie 
schalen: voldaan, deel voldaan of niet voldaan. In de toelichting na iedere tabel 
wordt beargumenteerd hoe de onderzoekers tot dit oordeel zijn gekomen.  
 

4.2 Organisatie en werkwijze 
De normen die gaan over de organisatie en werkwijze van de commissie, betref-
fen normen die gaan over de onafhankelijke positie van de commissie, de wet-
telijke kaders van de commissie en het doorvoeren van de eerder gekregen aan-
bevelingen uit vorige evaluatieonderzoeken.  
  

Norm   Beoordeling  

De rekenkamercommissie laat zien dat zij onafhankelijk 
opereert.  

Voldaan  

Raad, college en organisatie ervaren de rekenkamercom-
missie als onafhankelijk.  

Voldaan  

De rekenkamercommissie werkt conform de verordening 
op de rekenkamercommissie.  

Voldaan 

De rekenkamercommissie werkt conform de beschreven 
en vastgelegde werkwijze.  

Deels voldaan  

De aanbevelingen uit eerdere evaluaties zijn doorgevoerd 
in de relevante documenten en in de praktijk.  

Deels voldaan  

Tabel 25 Score normenkader onderdeel: organisatie en werkwijze 

Uit het startgesprek en de werkwijze komt naar voren dat de rekenkamercom-
missie zichzelf wil profileren als onafhankelijk orgaan. In de taakverdeling in de 
praktijk en de werkwijze op papier is er expliciete aandacht voor die onafhanke-
lijkheid en worden maatregelen genomen voor de rol van de leden die ook raads-
lid zijn. Ook de werkwijze rond het bestuurlijk wederhoor wordt door de reken-
kamercommissie gezien als onderdeel van de onafhankelijke positie. Raadsleden 
herkennen in meerderheid die onafhankelijke positie en noemen daar ook voor-
beelden bij. Ook in de werksessie benadrukten de deelnemers dit nog eens. Een 
minderheid van de respondenten ziet in de rol van raadsleden in de rekenkamer-
commissie wel een mogelijke bedreiging van de onafhankelijkheid.  
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De werkwijze van de rekenkamercommissie is in grote lijnen in lijn met de docu-
menten die de werkwijze beschrijven. Wel valt op dat er tussen de meer recente 
verordening (vastgesteld in 2012, digitaal gepubliceerd in 2017) en het oudere 
reglement van orde (2006) veel overlap zit. Het roept de vraag op of het regle-
ment van orde niet kan komen te vervallen. De verordening overlapt op onder-
delen ook weer met de werkwijze. De werkwijze van de rekenkamercommissie 
spreekt over een jaarplan, dat in de praktijk niet wordt opgesteld. In plaats daar-
van stelt de rekenkamercommissie een jaarverslag op en wordt er een nieuws-
brief verstuurd. De jaarverslagen komen niet altijd in het voorjaar, zoals aange-
geven in de werkwijze, maar daar heeft geen van betrokkenen een probleem 
mee. De rekenkamercommissie handelt in lijn met de verordening, maar wijkt 
op details af van de beschreven werkwijze.  
  
Een onderdeel van de organisatie en werkwijze is de vraag of de rekenkamer-
commissie de aanbevelingen uit eerdere evaluatieonderzoeken inmiddels heeft 
uitgevoerd. Aan deze norm heeft de rekenkamercommissie deels voldaan. Zo zijn 
de volgende aanbevelingen wel volledig doorgevoerd:  

▪ Het achterwege laten van het bestuurlijk wederhoor – de rekenka-
mercommissie stuurt de rapporten rechtstreeks aan de raad en in 
afschrift aan het college.  

▪ Ook het agenderen van een rapport pas na het de bestuurlijke reac-
tie wordt consequent gedaan.  

▪ Het toelichten van rapporten tijdens informatieve bijeenkomsten – 
dat gebeurt niet altijd, maar wel regelmatig.  

▪ Het uitvoeren van twee onderzoeken per jaar - hoewel niet ieder ka-
lenderjaar twee rapporten zijn gepubliceerd, laten de jaarverslagen 
zien dat ieder jaar twee onderzoeken actueel zijn. 

▪ Het formuleren van aanbevelingen voor onderscheidenlijk raad en 
college en het verzoeken om expliciet te besluiten over de aanbeve-
lingen – in de aanbevelingen en raadsvoorstellen na deze aanbeve-
ling is dit consequent gedaan. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
het college vaak generiek aangeeft de aanbevelingen te ondersteu-
nen, maar geen besluittekst formuleert en de raad heeft aangegeven 
het lastig te vinden besluitpunten te formuleren. De uitwerking van 
dit onderdeel in de praktijk zou nog beter kunnen, maar dat ligt bui-
ten de reikwijdte van de rekenkamercommissie.  

Daarnaast is er een aantal aanbevelingen dat nog aandacht behoeft. Het con-
creet benoemen van wie verantwoordelijk is voor het monitoren van de overge-
nomen aanbevelingen wordt uit de raadsvoorstellen niet duidelijk. De raad vindt 
dat de raad dit moet doen, maar pakt dit niet actief op. Tenslotte was een aan-
beveling om een toelichting op het ambtelijk wederhoor in het rapport op te ne-
men. In de praktijk gebeurt dit niet expliciet, de wijzigingen worden overgeno-
men zonder verdere toelichting. De vraag is ook of dit relevant is om te doen als 
zich daarin geen bijzonderheden voordoen.  
   

4.3 Betrokkenheid  
Er zijn zeven normen die horen bij het thema betrokkenheid. Deze normen 
gaan over: de politiek-bestuurlijke context, het contact, de nieuwsbrief, draag-
vlak en het functioneren van de rekenkamercommissie.  Hieronder eerst de 
score op de verschillende onderdelen en vervolgens een toelichting.  
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 Norm  Beoordeling   
Raad, college en organisatie zijn overwegend tevreden 
over de mate waarin de rekenkamercommissie oog heeft 
voor de politiek-bestuurlijke context van Smallingerland.  

Voldaan  

Er zijn regelmatig formele en informele contactmomenten 
met de gemeenteraad en het gemeentebestuur.  

Voldaan  

De raad waardeert de nieuwsbrieven van de rekenkamer-
commissie overwegend positief.  

Voldaan  

De rekenkamercommissie heeft een goed contact met de 
raad, het college en de ambtelijke organisatie.  

Voldaan  

Het contact met de rekenkamercommissie wordt door 
raad, college en organisatie als overwegend positief beoor-
deeld.  

Voldaan  

De rekenkamercommissie ervaart politiek, bestuurlijk en 
ambtelijk draagvlak voor het onderzoek door de rekenka-
mercommissie.  

Voldaan  

Raad, bestuur en organisatie zijn overwegend positief over 
de rol en het functioneren van de rekenkamercommissie, 
blijkend uit woordkeus en bereidwilligheid om mee te wer-
ken.  

Voldaan  

Tabel 26 Score normenkader onderdeel: betrokkenheid 

De respondenten uit de raad zijn tevreden over de mate waarin de rekenkamer-
commissie oog heeft voor de politiek-bestuurlijke context van de gemeente 
Smallingerland. De respondenten uit college en organisatie zijn daarover minder 
positief, wat vooral te verklaren valt vanuit verschil van mening over een pas-
sende timing van onderzoeken. Aan dit criterium is voldaan. De rekenkamercom-
missie is zich bewust van de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Dat komt ook 
tot uitdrukking in het doordenken van de impact van de procedure rond de be-
stuurlijke reactie. Door de werkwijze die er nu is, is er soms nog een reactie van 
de rekenkamercommissie op de bestuurlijke reactie tijdens de behandeling in 
ronde tafel, daarmee wordt de rekenkamercommissie toch richting politiek ge-
zogen.  
 
In de intervisiebijeenkomst geeft de rekenkamercommissie aan er duidelijk voor 
de raad te willen zijn. In de meer duale verhoudingen, positioneert de rekenka-
mercommissie zich nadrukkelijk aan de kant van de raad. De leden van de reken-
kamercommissie merken dat er veel politieke discussies zijn, maar merken niets 
van de spanning bij het college. Die spanning is wel meer voelbaar bij de organi-
satie. De leden van de rekenkamercommissie ervaren veel draagvlak voor het 
onderzoek bij college en raad, en iets minder bij de organisatie. Dat lijkt echter 
ook af te hangen van het onderwerp en de betrokken medewerkers.  
 
Ook aan de norm van het regelmatige contact is voldaan, al zijn er maar weinig 
informele contactmomenten. Daar lijkt ook weinig behoefte aan te zijn, al geeft 
de gemeentesecretaris aan dat een jaarlijks afstemmingsoverleg wellicht een 
goed idee is.  Het contact dat er is met de rekenkamercommissie wordt hoog 
gewaardeerd. De normen rond de nieuwsbrief en het goede contact zijn daar-
mee ook voldaan.  
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De laatste norm bij dit onderdeel scoort ook voldaan. Hoewel met name mede-
werkers maar in beperkte mate bereid waren mee te werken en ook het aantal 
respondenten op de enquête tegenviel, is de gemiddelde toon en woordkeus als 
het gaat om de rekenkamercommissie positief. De positieve steekwoorden die 
mensen voor de rekenkamercommissie gebruikt komen ruim meer voor dan de 
negatieve. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat medewerkers gemiddeld 
maar weinig merken van de rekenkamercommissie. Het blijft vaak bij een een-
malig contact rond een onderzoek – zij voelen zich dan ook niet betrokken bij de 
rekenkamercommissie. Dat geeft echter niet zozeer aanleiding om te twijfelen 
aan de rol van de rekenkamercommissie. Wel kan het een signaal zijn dat de re-
kenkamercommissie kan werken aan de interne bekendheid.   
 

4.4 Onderzoeksproces 
Binnen het thema onderzoeksproces zijn er negen normen. De normen gaan 
over de onderwerpkeuze, de bijbehorende criteria, betrokkenheid, actuali-
teit, inhoud, uitbesteding en communicatie.  

  
Norm  Beoordeling    
Raad en college worden betrokken bij het periodiek sa-
menstellen van de groslijst voor te onderzoeken onder-
werpen.  

Voldaan  

De uiteindelijke keuze van de rekenkamercommis-
sie voor de uitvoering van onderzoeken wordt beargu-
menteerd en gewogen aan de hand van vooraf afge-
stelde criteria.  

Voldaan  

Raad, college en organisatie waarderen de mate waarin 
zij betrokken worden bij het formuleren van de onder-
zoeksonderwerpen overwegend positief 

Raad: Voldaan 
Overig: niet be-
oordeeld 

Raad, college en organisatie ervaren de onderwerp-
keuze als actueel, relevant en politiek aansprekend.  

Voldaan  

Raad, college en organisatie waarderen de inhoud, ti-
ming en aanpak van onderzoeken overwegend positief.  

Voldaan  

De startnotities/plannen van aanpak bevatten de ka-
ders voor het onderzoek.  

Niet beoordeeld   

Bij uitbesteding van een onderzoek wordt er aandacht 
besteed aan: belangenverstrengeling, communicatie en 
transparantie.  

Deels voldaan  

Bij aanvang van het onderzoek is met raad, college en 
organisatie gecommuniceerd over doel, probleemstel-
ling, aanpak, normen en planning van het onderzoek.  

Voldaan   

Tijdens de uitvoering zijn de voortgang en eventuele 
wijzigingen met de betrokkenen gecommuniceerd.  

Niet voldaan  

Raad, college en organisatie worden geïnformeerd over 
de naderende afronding van een onderzoek.  

Deels voldaan  

Tabel 27 Score normenkader onderdeel: onderzoeksproces 

Zoals uit paragraaf 2.4 valt op te maken zijn de respondenten positief over de 
onderwerpselectie. De gevraagde raadsleden vinden één ronde langs de fracties 
per jaar voldoende om onderwerpen te kunnen aandragen. Wel zouden ze graag 
de groslijst inzien, bijvoorbeeld via de site. De respondenten waarderen de mate 
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waarin de leden worden betrokken bij het selecteren van de onderwerpen als 
positief. De vraag hiernaar is niet voorgelegd aan raad en college en daarom niet 
te beoordelen. De onderzoekers hebben niet de startnotities en plannen van 
aanpak bestudeer: de norm is niet te beoordelen op basis van dit onderzoek. Wel 
is aan de raadsleden gevraagd waarover allemaal is gecommuniceerd aan de 
start van een onderzoek. Dat zijn wel alle in de norm gestelde onderwerpen, 
maar de respondenten geven daarvan aan alleen in de planning en het onder-
werp geïnteresseerd te zijn.  
 
De rekenkamercommissie selecteert de onderwerpen zelf en houdt daarbij re-
kening met de in de werkwijze vastgestelde criteria, waarbij met name over de 
beleidscontext nog wel eens afstemming wordt gezocht met de secretaris. De 
onderwerpen in de afgelopen periode beslaan zowel het fysieke, sociale en digi-
tale domein. De uiteindelijke selectie aan onderwerpen wordt door de respon-
denten als actueel, relevant en politiek aansprekend beoordeeld en ook de ti-
ming wordt positief gewaardeerd, hoewel in de interviews blijkt dat daar soms 
anders over wordt gedacht (met name door het college).  
  
In het proces van uitbesteding heeft de rekenkamercommissie aandacht voor 
zaken als belangenverstrengeling, de communicatie en transparantie. De onder-
zoekers hebben niet de afspraken met bureaus ingezien, maar in de werkwijze is 
hier niets over vastgelegd. Wel is er de werkafspraak dat de projectleider de con-
tacten met het onderzoeksbureau aanhoudt. Er vindt geen tussentijdse commu-
nicatie plaats over de onderzoeken, tenzij er schrikbare uitkomsten uit het on-
derzoek naar voren komen, waardoor enige communicatie op korte termijn ver-
eist is. Ook wordt er niet gecommuniceerd over de naderende afronding. Wel 
worden bij grote verassingen in het onderzoek eerst de betreffende wethou-
der/portefeuillehouder op de hoogte gesteld door de voorzitter van de rekenka-
mercommissie, volgens voorzitter en secretaris.      
  
4.5 Kwaliteit onderzoeken 
Binnen het thema kwaliteit onderzoeken zijn er veertien normen. Deze normen 
worden voor een groot deel getoetst aan de kwaliteitsscan, aangevuld vanuit de 
enquêtes en interviews.  
  

Norm  Beoordeling  

De gebruikte onderzoeksmethoden en -technieken slui-
ten aan bij het type onderwerp, het onderzochte pro-
bleem en de onderzoeksvragen.  

Voldaan  

De onderzoeksresultaten zijn toegesneden op de lokale 
situatie.  

Voldaan  

De bevindingen geven antwoord op de onderzoeksvra-
gen.  

Voldaan 

De bevindingen zijn onderbouwd met valide en betrouw-
bare data.  

Voldaan  

De bevindingen zijn objectief en evenwichtig beschre-
ven.  

Voldaan  

De conclusies zijn gebaseerd op valide en betrouwbare 
bevindingen.  

Voldaan  
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De oordelen en conclusies zijn gebaseerd op een heldere 
norm.  

Deels voldaan  

Het product is toegankelijk, ‘to the point’ en helder ge-
schreven.  

Deels voldaan  

Het rapport bevat een heldere structuur en duidelijk taal-
gebruik en is van redelijke omvang.  

Deels voldaan  

De tekst wordt ondersteund door beeldmateriaal.  Voldaan  

Het product biedt nieuwe informatie en inzichten.  Voldaan  

Het product is op een, voor de beleidsfase waarin het 
onderwerp zich bevindt, relevant moment uitgebracht    

Voldaan  

De kwaliteit van de rapporten worden door raad, college 
en organisatie als overwegend goed beoordeeld.  

Voldaan   

De opgeleverde inzichten worden door raad, college en 
organisatie als overwegend relevant beoordeeld.  

Voldaan  

Tabel 28 Score normenkader onderdeel: kwaliteit onderzoeken 

De basis voor de beoordeling is te vinden in hoofdstuk 3. Bij de meeste rapporten 
wordt moeiteloos voldaan aan de meer technische normen voor de kwaliteit van 
onderzoek. Twee normen zouden op basis van de uitkomsten van de kwaliteits-
scan als deels voldaan beoordeeld moeten worden: de normen over de conclu-
sies en het oordeel. Beide zijn gebaseerd op hetzelfde criterium uit de kwaliteits-
scan (thema conclusies). Bij de bespreking in hoofdstuk 3 is echter gebleken dat 
van de onderzoeken niet ter discussie staat dat de bevindingen betrouwbaar en 
valide zijn. In een aantal rapporten ontbrak een normenkader en was de beoor-
deling daardoor minder navolgbaar. Dit gaf in de kwaliteitsscan mede een min-
der positieve beoordeling op het thema conclusies. Voor een eindoordeel in dit 
normenkader lijkt dit een te zwaar oordeel – door het beperkt aantal criteria 
hierover en door het dubbel meewegen van de afwezigheid van een normenka-
der, komen de onderzoekers tot het oordeel dat aan de norm over conclusies 
wel is voldaan. Nu niet ieder onderzoek een normenkader hanteert, blijft daar 
het oordeel deels voldaan staan.   
 
Als het gaat om de meer strategische aspecten van onderzoekskwaliteit (timing 
en inzichten), dan wordt ook dat positief beoordeeld. De respondenten uit de 
raad zijn daar positiever over dan de respondenten uit college en organisatie. In 
eerdere paragrafen is ook al aandacht besteed aan de timing die het college 
soms graag anders zou zien. De rekenkamercommissie neemt daarin een onaf-
hankelijke positie in. Verder blijkt uit de behandeling in de raad dat de timing op 
een aantal momenten juist zeer goed past. Enkele rapporten zijn tegelijk met 
beleidsnota’s geagendeerd en hebben zo een extern perspectief op de het be-
leidsonderwerp geboden aan de raad.  
 
Er is veel verbeterruimte als het gaat om eenduidige vormgeving van de rappor-
ten. Wat duidelijk naar voren komt uit zowel de kwaliteitsscan als de werksessie 
met de raad, is dat er meer structuur in de rapporten moet komen. In de huidige 
situatie heeft elk onderzoeksbureau zijn eigen structuur. Dit zorgt voor verschil-
lende volgorde van onderwerpen en daarmee onduidelijkheid bij de lezer. Zowel 
raad als college heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor een meer vaste 
structuur in de rapporten. Er mag meer aandacht zijn voor de leesbaarheid van 
de rapporten.   
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4.6 Kwaliteit aanbevelingen 
Voor de kwaliteit van de aanbevelingen zijn vijf normen geformuleerd. De basis 
voor de beoordeling is te vinden in hoofdstuk 3 van het rapport.  
  

Norm  Beoordeling   

De aanbevelingen hebben een logische relatie met de be-
vindingen en conclusies.  

Voldaan  

De aanbevelingen zijn goed geformuleerd.  Voldaan  

De aanbevelingen zijn onderling consistent.  Voldaan  

De aanbevelingen zijn van belang door de geadresseerde.  Voldaan  

De aanbevelingen worden door raad, college en organisa-
tie als overwegend praktisch toepasbaar beoordeeld.  

Voldaan  

Tabel 29 Score normenkader onderdeel: kwaliteit aanbevelingen 

Op dit onderdeel scoren de rapporten in de kwaliteitsscan over het algemeen 
goed. Daar waar een iets lagere score is behaald, is dat het gevolg van een on-
duidelijke doelstelling of een andersoortig onderzoeksproduct (QuickScan). De 
raadsleden en collegeleden ervaren de aanbevelingen ook als praktisch toepas-
baar.  
  

4.7 Besluitvorming  
Er zijn zeven normen die horen bij het thema besluitvorming. Deze normen gaan 
over: de wijze van behandeling in de raadsvergaderingen, de bestuurlijke reactie, 
de effecten van de rapporten in vergaderingen, en de besluitvorming op basis 
van de rapporten en aanbevelingen. Onderstaande normen zijn getoetst aan de 
hand van enquêtevragen en komen ook terug in de feitelijke gegevens van de 
kwaliteitsscan.    
  

Norm  Beoordeling   

Er is een vaststaande en transparante wijze van behande-
len van rapporten.  

Voldaan  

Op elk onderzoek geeft het college een bestuurlijke reac-
tie met concrete acties op aanbevelingen die worden 
overgenomen en motivatie op aanbevelingen die niet 
worden overgenomen.  

Deels voldaan  

De onderzoeksrapporten nodigen uit tot debat/politieke 
discussies in de raad of de raadscommissies.  

Voldaan  

De onderzoeken van de Rekenkamercommissie hebben 
toegevoegde waarde voor de raadsleden   

Voldaan  

De raad neemt in een meerderheid van de gevallen de 
aanbevelingen over.  

Voldaan  

De raadsbesluiten over de onderzoeken zijn actiegericht 
geformuleerd.  

Voldaan  

De raad is van mening dat de onderzoeken de raad heb-
ben ondersteund in de kaderstellende en controlerende 
rol.   

Voldaan  

Tabel 30 Score normenkader onderdeel: besluitvorming 

Hoewel er geen uniforme werkwijze is, is de werkwijze wel transparant voor de 
betrokkenen. Raadsleden zijn overwegen positief over de mate waarin 
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rapporten uitnodigen tot debat en uit de analyse van de behandeling blijkt ook 
dat er actief gedebatteerd wordt en er moties worden ingediend naar aanleiding 
van rapporten. De raad ziet een duidelijke meerwaarde van de uitgevoerde on-
derzoeken. Verder blijkt dat de raad alle aanbevelingen heeft overgenomen. De 
raad voelt zich ook ondersteund door de ingediende rapporten.  
 
Er zijn twee aandachtspunten rond de behandeling. Hoewel het college in het 
merendeel van de gevallen een uitgebreide bestuurlijke reactie geeft, ervaren de 
raadsleden dit nog niet als voldoende helder. De gevraagde raadsleden geven 
zelf aan moeite te hebben met het formuleren van gerichte besluitpunten. De 
formulering van de raadsbesluiten is veelal een overnemen van de aanbevelin-
gen en de raadsleden zijn soms zoekend naar het politieke besluitpunt daarin. 
De tekst van de aanbevelingen is echter wel altijd actiegericht, daarom scoort 
deze norm toch voldaan.  
 

4.8 Resultaten    
Het laatste onderdeel van het normenkader gaat over de resultaten: de aanbie-
dingsbrief, de bestuurlijke reactie en het vervolg nadat de aanbevelingen zijn 
overgenomen.     
  

Norm  Beoordeling  

De rekenkamercommissie benoemt in de aanbiedings-
brief wie de verantwoordelijkheid draagt voor het op-
volgen van de aanbevelingen.  

Deels voldaan  

Het college formuleert in de bestuurlijke reactie zo con-
creet mogelijk wat het met de aanbevelingen gaat 
doen.  

Voldaan  

Het college rapporteert over de voortgang in de uitvoe-
ring van de overgenomen aanbevelingen.  

Niet beoordeeld   

Raad, college en organisatie hebben de indruk dat de 
indruk dat de onderzoeksresultaten worden meegeno-
men in de relevante cycli.  

Deels voldaan 

College en organisatie kunnen voorbeelden noemen 
van besluiten en/of beleid waarin de inzichten uit het 
onderzoek zijn meegenomen.  

Voldaan  

Tabel 31 Score normenkader onderdeel: resultaten 

Hoewel de rekenkamercommissie de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren 
van de aanbevelingen in de aanbeveling zelf opneemt, wordt de verantwoorde-
lijkheid voor het opvolgen ervan niet expliciet benoemd of belegd. De respon-
denten uit de raad zien daarin een rol voor zichzelf, maar benoemen ook dat dat 
in de praktijk niet gebeurt. Verder komt ook bij dit onderdeel naar voren dat de 
uitwerking van de bestuurlijke reactie concreter zou kunnen, in ieder geval in de 
beleving van de raad. Omdat in het merendeel van de gevallen het college dit 
wel uitwerkt, scoort de norm toch voldaan. Hoewel het informeren van de raad 
over de actiepunten is genoemd in de bestuurlijke reactie, is door de onderzoe-
kers niet onderzocht of dat ook daadwerkelijk is gedaan.  
 
In de beleving van raadsleden, college en organisatie worden de uitkomsten van 
de onderzoeken soms wel en soms niet meegenomen in het beleid en de 
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planning & control cyclus. De raad vertrouwt daarop, maar controleert dat niet. 
Desgevraagd kan een aantal respondenten vooral de meer recente rapporten 
benoemen.   
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5 Conclusie en aanbevelingen  

5.1 Conclusie 
Dit onderzoek is gestart met de vraag: Hoe effectief is het werk van de 
rekenkamercommissie Smallingerland in de periode 2015–2019 geweest en 
welke leerpunten zijn hieruit te trekken voor de gemeenteraad en de 
rekenkamercommissie? Door het enquêteren van raadsleden, collegeleden en 
medewerkers die betrokken zijn geweest bij de onderzoeken uit deze periode, 
het analyseren van de uitgebrachte rapporten en het houden van interviews en 
werksessies is een antwoord op deze vraag gezocht. Hieronder wordt eerst een 
antwoord per deelvraag geformuleerd, waarna een overkoepelend antwoord 
wordt gegeven en de aanbevelingen worden geformuleerd.  
 
De eerste deelvraag gaat over de selectie van te onderzoeken onderwerpen. 
Zowel de respondenten uit de raad als het college beoordelen de 
onderwerpkeuze als positief en politiek relevant. Daarnaast is de keuze van 
onderwerpen gevarieerd, niet alleen naar beleidsterrein, maar ook naar soort 
onderzoek of product voor de raad. Daarmee is het de rekenkamercommissie in 
deze periode gelukt om tweemaal een onderzoek te agenderen op het moment 
dat ook nieuw beleid werd geagendeerd en bovendien is een raadsbrief via een 
motie omgezet in beleid. Het zijn ook deze onderzoeken die zowel door raad als 
rekenkamercommissie zelf als het meest succesvol worden bestempeld.  
 
De tweede deelvraag gaat over de kwaliteit van de onderzoeken. Die is 
gemiddeld genomen hoog, ook al paste niet ieder onderzoek in het 
beoordelingsformat dat de onderzoekers hebben gehanteerd. Raad, college en 
organisatie zijn overwegend positief over de kwaliteit van de onderzoeken. Wel 
verdient het aanbeveling om aandacht te hebben voor een heldere doelstelling 
en een helder normenkader, om zo tot een goed oordeel te komen. Verder mag 
er meer aandacht zijn voor de rapportagekwaliteit. De rapporten zijn bestemd 
voor raadsleden, maar zijn nog te vaak omvangrijk, moeilijk te doorgronden en 
gevuld met vaktermen.  
 
De behandeling in de raad gaat volgens een vast patroon waarbij er meestal eerst 
een informatiebijeenkomst is, waarna het rapport wordt behandeld tijdens een 
ronde tafel bijeenkomst, om vervolgend in debat en besluit te worden 
behandeld. De rekenkamercommissie stuurt het rapport naar de raad en in 
afschrift aan het college. De informatiebijeenkomst vindt vaak plaats na het 
uitkomen van het rapport. Als het college een bestuurlijk reactie heeft 
geformuleerd wordt het rapport in de ronde tafel geagendeerd en besproken. 
De raad bespreekt de rapporten en in een aantal gevallen zijn er op basis van of 
naar aanleiding van de rapporten moties ingediend. In alle gevallen zijn alle 
aanbevelingen overgenomen door de raad en ook het college heeft het grootste 
deel van de aanbevelingen onderschreven. De werkwijze rond de bestuurlijke 
reactie levert wel wat spanning op: het college zou het graag geïntegreerd in het 
rapport zien, maar de rekenkamercommissie heeft er bewust voor gekozen dat 
niet te doen en de respondenten uit de raad zijn het daarmee eens. Wel valt op 
dat in een aantal gevallen de rekenkamercommissie tijdens de behandeling aan 
de ronde tafel mondeling ingaat op de bestuurlijke reactie. In die gevallen voedt 
dat extra de politieke discussie die later in het debat wordt gevoerd. Blijkbaar is 
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er in de rekenkamercommissie soms toch behoefte om op de bestuurlijke reactie 
te reageren, maar in de huidige procedure is daar geen gelegenheid voor, 
waardoor de ronde tafel daarvoor wordt benut.  
 
De formulering van de aanbevelingen (de derde deelvraag) is in de praktijk 
volgens het boekje. De aanbevelingen zijn gericht, passend bij de bevoegdheden 
van raad en college en actief geformuleerd. De aanbevelingen zijn in de praktijk 
uitvoerbaar, al maakt de bestuurlijke reactie in een aantal gevallen duidelijk dat 
al ingezette ontwikkelingen of veranderde tot een iets aangepaste uitvoering 
leiden. Rond het formuleren van de besluitteksten hebben met name de 
respondenten uit de raad behoefte aan meer ondersteuning. Dit zoekt de raad 
echter niet bij de rekenkamercommissie, omdat diens positie niet politiek is.  
 
De vierde deelvraag vraagt naar de wijze waarop raad, college en ambtelijke 
organisatie omgaan met de resultaten van het onderzoek. In de basis vertrouwt 
de raad erop dat het college uitvoering geeft aan de aanbevelingen, de raad 
controleert dit niet actief. Wel blijkt uit de behandeling van de rapporten dat een 
deel van de aanbevelingen meteen wordt omgezet in nieuw beleid. In algemene 
termen geven de betrokkenen dat het soms wel, maar soms ook niet wordt 
meegenomen in het vervolg van het beleid. 
 
Tenslotte is de vraag in welke mate raad, college en ambtelijke organisatie 
betrokken zijn bij het werk van de rekenkamercommissie. De 
rekenkamercommissie wordt door de respondenten getypeerd als: accuraat, 
ondersteunend en onafhankelijk. De gevraagde raadsleden zien zichzelf als 
betrokken bij de rekenkamercommissie, maar zijn toch het meest alert op het 
moment dat de onderzoeken klaar zijn. Ook waarderen de respondenten uit de 
raad de contacten met de rekenkamercommissie positief (nieuwsbrieven en 
jaarverslagen). De raadsleden hebben aangegeven de informatie over 
uitgevoerd en toekomstig onderzoek op de site terug te kunnen vinden (wat nu 
nog niet kan). Ook de respondenten uit college en organisatie zijn positief, maar 
wel in mindere mate. Het college zou meer afstemming willen met de 
rekenkamercommissie, ook over de timing van onderzoeken. Met name 
medewerkers hebben een grote afstand tot de rekenkamercommissie. Ook de 
rekenkamercommissie zelf ervaart soms afstand tot de ambtelijke organisatie, 
terwijl juist ook voor hen het onderzoek een constructieve bijdrage aan de 
praktijk kan leveren.  
 
Op de vraag hoe effectief het werk van de rekenkamercommissie is geweest in 
de periode 2015-2019 kan worden geantwoord: zeer effectief. De rapporten van 
de rekenkamercommissie leiden tot politiek debat en een aantal rapporten heeft 
directe doorwerking gehad door het moment van behandelen of is later als 
motie ingevoegd in beleid en processen. De rekenkamercommissie staat voor 
onafhankelijkheid en kwaliteit, maar kiest weloverwogen een rol als 
ondersteunend aan de raad.  
 
Deze evaluatie heeft ook een aantal leerpunten opgeleverd. Allereerst zijn er 
praktische aandachtspunten in de werkwijze en de vastlegging daarvan. 
Vervolgens zijn er ook aanbevelingen te formuleren om meer grip te krijgen op 
de rapportagekwaliteit. Er zijn met name aandachtspunten in de afrondende 
fase van onderzoeken: het formuleren van het raadsvoorstel, de werkwijze rond 
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de bestuurlijke reactie en de opvolging van de aangenomen aanbevelingen. 
Hiervoor worden in de volgende paragraaf een aantal aanbevelingen 
geformuleerd.  
 

5.2 Aanbevelingen    
Uit de evaluatie is gebleken dat de rekenkamercommissie een vaste werkwijze 
heeft, maar dat informatie daarover niet eenvoudig te vinden is voor raadsleden. 
Daarbij komt dat er wordt gewerkt met verschillende documenten over de 
werkwijze die elkaar overlappen en niet allemaal meer even relevant zijn. De 
praktijk is ook niet meer helemaal in lijn met wat er op papier staat. Een eerste 
aanbeveling is dan ook om de vastlegging van de werkwijze tegen het licht te 
houden, waarbij overwogen kan worden om het reglement van orde uit 2006 te 
laten vervallen en de huidige werkwijze vast te leggen in een herzien document: 
werkwijze rekenkamercommissie.  
 
Een tweede aanbeveling daarbij is om zorg te dragen voor een eigen pagina of 
deelpagina op de website van de gemeenteraad van Smallingerland. Op die 
pagina kunnen uitgevoerde en geplande onderzoeken worden bijgehouden. Ook 
kunnen jaarverslagen en nieuwsbrieven daarop gepubliceerd worden zodat 
raadsleden ze makkelijk terug kunnen vinden. De respondenten uit de raad 
hebben de wens om de groslijst inzichtelijk te hebben. Die wens zou de 
rekenkamercommissie kunnen bespreken.  
 
Een derde meer praktische aanbeveling kan ook worden meegenomen in een 
herziening van de werkwijze. In het proces van uitbesteden van onderzoek is 
relatief weinig vastgelegd. Zo zijn er geen criteria geformuleerd voor het 
voorkomen van belangenverstrengeling en zijn er geen vaste afspraken over hoe 
en op welke wijze gecommuniceerd wordt met het onderzoeksbureau of hoe 
wordt omgegaan met de onderzoeksgegevens. Verschillende rekenkamer 
(commissies) hebben daar in hun onderzoeksprotocollen uitgebreidere 
afspraken over opgenomen. Het verdient aanbeveling om de afspraken met 
onderzoeksbureaus tot in meer detail te beschrijven en vast te leggen.   
 
Een vierde aanbeveling gaat over de rapportagekwaliteit. De rekenkamer-
commissie zou kunnen overwegen om een vaste structuur te hanteren voor de 
onderzoeksrapporten, zodat raadsleden direct weten welke onderdelen voor 
hen het meest relevant zijn om te lezen. De meest voorkomende variaties daarin 
zijn een rapport in de volgorde van het onderzoeksproces (zoals dit rapport) of 
een opzet waarbij het rapport begint met een conclusies en aanbevelingen en 
daarna een bevindingenrapport. De rekenkamercommissie zou de keuze 
hiervoor kunnen vastleggen in haar werkwijze en kunnen opleggen aan de 
externe bureaus waarmee wordt gewerkt. In relatie met aanbeveling twee zou 
de rekenkamercommissie daarin ook kunnen meenemen: het opleveren van een 
rapport in zodanig format dat het voldoet aan de toegankelijkheidseisen van de 
website. Verder zouden er ook eisen gesteld kunnen worden aan omvang en 
leesbaarheid. Dit kan vorm krijgen door een frisse meelezer aan het einde van 
een onderzoek hier expliciet op te laten letten. Het zijn juist de raadsleden in de 
rekenkamercommissie die hier aandacht voor vragen.  
 
Rond de afronding van onderzoek komt een aantal kwesties rond de 
positionering van de rekenkamercommissie en de verhouding met het college 
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als knelpunten naar voren. In 2010 is gekozen voor het afschaffen van bestuurlijk 
wederhoor, omdat de rekenkamercommissie niet in een politieke discussie 
tussen raad en college wilde belanden. In de praktijk leidde dat ertoe dat de 
raadsbehandeling soms met en soms zonder een reactie van het college werd 
gedaan. In 2016 is daarom besloten om een rapport pas te agenderen als er een 
reactie van het college op het rapport beschikbaar is. Dat werkt in de praktijk 
prima, maar leidt ertoe dat behandeling van de rapporten soms geruime tijd na 
uitbrengen en toelichting van het rapport plaatsvind en dat de 
rekenkamercommissie soms bij de behandeling reageert op de reactie van het 
college, waardoor de rekenkamercommissie toch weer tussen raad en college in 
komt te staan. Tegelijk heeft het college soms de indruk dat de raad de 
informatie van de rekenkamer als belangrijker en relevanter waardeert dan de 
vaak meer recente informatie van het college. Het college zou dan ook graag zien 
dat de bestuurlijke reactie weer onderdeel wordt van het rapport. In de evaluatie 
komt ook naar voren dat hoewel het college uitgebreid acties formuleert, de 
raad dit blijft waarderen als niet concreet of specifiek genoeg. In Smallingerland 
is een sterk dualistische bestuurlijke cultuur, wat van de rekenkamercommissie 
actief en bewust positioneren vraagt. Het college geeft in dit licht ook aan dat 
het gewaardeerd zou worden als de rekenkamercommissie jaarlijks afstemt met 
het college over de geplande onderzoeken en de timing van de onderzoeken. 
Daarbij is opvallend dat wat de respondenten uit de raad en 
rekenkamercommissie ervaren als de meer succesvolle rapporten, juist door het 
college worden ervaren als spannende processen waarin de timing niet even 
handig is gekozen. Het is aan de rekenkamercommissie om hierin een keuze te 
maken. De aanbeveling is dan ook: overweeg de voor- en nadelen van de huidige 
werkwijze rond de bestuurlijke reactie, maak een keuze en leg de keuze vast in 
de verordening en werkwijze.  
 
Tenslotte had de rekenkamer zich voorgenomen om gericht aanbevelingen te 
doen aan raad en college en van hen expliciet te vragen zich hierover uit te 
spreken. De aanbevelingen zijn prima geformuleerd, maar in de praktijk worstelt 
de raad met de te formuleren besluitpunten en reageert het college regelmatig 
in algemene zin en niet expliciet op de aanbevelingen. Ook doet de 
rekenkamercommissie geen aanbeveling over wie zou moeten toezien op de 
opvolging van de aanbevelingen. De aanbeveling is om de aanbiedingsbrief en 
de formulering van het raadsvoorstel nog eens tegen het licht te houden. In de 
aanbiedingsbrief zou meer expliciet kunnen worden verzocht om over iedere 
aanbeveling een afzonderlijke uitspraak te doen en de aanbevelingen kunnen 
wellicht als losse besluitpunten worden geformuleerd. Daarbij zou de 
rekenkamercommissie een advies kunnen geven over wie op welke wijze toeziet 
op de opvolging van de aanbevelingen.  
 
Hieronder zijn de aanbevelingen samengevat:  
 

1. Actualiseer de vastgelegde werkwijze en laat het reglement van orde uit 
2006 vervallen. 

2. Verzoek de organisatie om te faciliteren dat er op de website een pagina 
voor de rekenkamercommissie komt waarop rapporten, nieuwsbrieven 
en jaarverslagen kunnen worden gepubliceerd en overweeg om ook de 
groslijst daarop inzichtelijk te maken. 
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3. Overweeg bij de herziening van de werkwijze de afspraken met en eisen 
aan onderzoeksbureaus uitgebreider vast te leggen (rond 
belangenverstrengeling, communicatie over het onderzoek, bewaren 
onderzoeksgegevens).  

4. Overweeg nadere eisen te stellen aan de rapportagekwaliteit en leg deze 
afspraken vast in de werkwijze.  

5. Bespreek de voor- en nadelen van de huidige werkwijze rond de 
bestuurlijke reactie en bevestig of vernieuw de werkwijze en leg die vast 
in de verordening en de nieuw te beschrijven werkwijze.  

6. Bespreek de huidige opzet van de aanbiedingsbrief en de 
standaardformulering van het raadsvoorstel en beoordeel of deze zo 
kunnen worden aangepast dat zowel raad als college over iedere 
aanbeveling afzonderlijk beslissen en meteen duidelijk wordt gemaakt 
wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de aanbevelingen.  

 

5.3 Discussie 
Ter afsluiting van dit onderzoek willen de onderzoekers nog enige opmerkingen 
maken over het normenkader en het verloop van de dataverzameling. Voor dit 
onderzoek is gebruik gemaakt van een uitgebreid en gedetailleerd normenkader, 
waarbij een aantal normen minder relevant of haalbaar zijn gebleken. Terugkij-
kend is een aantal normen niet realistisch geformuleerd (bijvoorbeeld het bij-
voegen van een onderzoeksinstrument) en is een aantal normen in de praktijk 
meer gericht op navolgbaarheid dan op een inhoudelijke beoordeling (de nor-
men voor de conclusies). In die gevallen zou volgens het normenkader een ne-
gatieve beoordeling moeten volgen, maar dat leek de onderzoekers niet redelijk 
en wenselijk: een aanpassing van het normenkader is hier eerder op zijn plek. 
Verder is één van de normen uit het thema betrokkenheid behandeld in het on-
derzoek zelf behandeld bij het onderdeel onderzoeksproces (norm e over de be-
trokkenheid bij de onderwerpselectie).  
 
Ook zijn twee normen niet beoordeeld: de startnotities/plannen van aanpak zijn 
niet meegenomen in het onderzoek en ook is niet onderzocht in welke mate het 
college de raad informeert over de voortgang in het invoeren van de aanbeve-
lingen. Over de startnotities kan geen oordeel geveld worden omdat deze niet 
zijn bestudeerd door de onderzoekers. De informatievoorziening van het college 
over de uitvoering van de aanbevelingen is  maar beperkt onderzocht: alleen het 
voornemen van het college is genoteerd door de onderzoekers. Er zijn geen la-
tere gegevens verzameld, omdat als afbakening is gekozen om geen doorwer-
kingsonderzoek te doen en daar dus niet in is geïnvesteerd. Alleen het voorne-
men van het college is onvoldoende grond om de norm op te kunnen beoorde-
len.  
 
Bij de inzet van instrumenten is niet alles volgens plan verlopen. Zo bleek in de 
opzet van de enquête de vraag naar een onafhankelijke positie ten opzichte van 
de ambtelijke organisatie niet aan het college te zijn voorgelegd en is daarom 
niet meegenomen in de tabellen. Ook bleek de stelling: de rekenkamercommis-
sie communiceert helder en duidelijk alleen te zijn voorgelegd aan de organisatie 
en niet aan raad en college en is daarom weggelaten uit de tabellen.  
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In zijn algemeenheid is de respons niet hoog geweest. Omdat de gegevens ano-
niem werden verzameld, kon geen gerichte reminder worden verstuurd waar-
door acties om de respons te verhogen weinig effect hebben gehad. Omdat de 
externe gelding van de resultaten daarmee beperkt is, is de weergave in de ta-
bellen aangepast op aantallen in plaats van percentages.  
 
In het benaderen van de ambtelijke organisatie was het oorspronkelijk de be-
doeling alle medewerkers te bevragen via een open bericht op het intranet. In 
verband met de verwachte non-respons is uiteindelijk gekozen voor een mailbe-
richt aan de betrokken medewerkers. Ook deze hebben echter een zodanige af-
stand van de rekenkamer dat de respons erg laag was. Een geplande werksessie 
leverde ook niet voldoende aanmeldingen op en is niet doorgegaan. Dat geeft in 
ieder geval aan dat de betrokkenheid bij en kennis over de rekenkamercommis-
sie bij de medewerkers betrekkelijk laag is. Verwachtingen ten aanzien van de 
betrokkenheid van medewerkers dienen dan ook naar beneden te worden bijge-
steld. Tegelijk maakt dit des te meer duidelijk dat de rekenkamercommissie er 
goed aan doet te werken aan zijn vindbaarheid op de website van de gemeente 
en hierbij niet alleen te kiezen voor een pagina in het raadsinformatiesysteem.   
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Bijlagen 

Bijlage A Normenkader 
 

Thema  Normen   

Organisatie/  
werkwijze  

a. De Rekenkamercommissie laat zien dat zij onafhankelijk opereert, 
zowel ten opzichte van raad, college van burgemeester en 
wethouders en ambtelijke organisatie als ten opzichte van 
burgers, bedrijven en instellingen van Smallingerland.  

b. Raad, college en organisatie ervaren de Rekenkamercommissie als 
onafhankelijk.   

c. De Rekenkamercommissie werkt conform de Verordening op de 
Rekenkamercommissie  (17 oktober 2017)  

d. De Rekenkamercommissie werkt conform de beschreven en 
vastgelegde werkwijze (reglement van orde 2006, werkwijze 
2012).   

e. De aanbevelingen uit eerdere evaluaties zijn doorgevoerd in de 
relevante documenten en in de praktijk:   

i. Het achterwege laten van bestuurlijk wederhoor  
ii. Het toelichten van rapporten tijdens informatieve 

bijeenkomsten   
iii. Het opnemen van een toelichting van 

de Rekenkamercommissie op het ambtelijk commentaar  
iv. Het uitvoeren van 2 onderzoeken per jaar   
v. Het formuleren van aanbevelingen voor onderscheidenlijk 

raad en college   
vi. Het verzoeken aan raad en college om expliciet te besluiten 

over de voorgenomen aanbevelingen  
vii. Het concreet benoemen van de verantwoordelijkheid voor 

het monitoren van de overgenomen aanbevelingen   
viii. Het agenderen van een rapport pas nadat de reactie van 

het college is ontvangen.    
Betrokkenheid   a. Raad, college en organisatie zijn overwegend tevreden over de 

mate waarin de Rekenkamercommissie oog heeft voor de politiek-
bestuurlijke context van Smallingerland  

b. Er zijn regelmatig formele en informele contactmomenten met de 
gemeenteraad en het gemeentebestuur  

c. De raad waardeert de nieuwsbrieven van 
de Rekenkamercommissie overwegend positief  

d. De rekenkamersommissie heeft een goed contact met de raad, het 
college en de ambtelijke organisatie  

e. Raad, college en organisatie waarderen de mate waarin zij 
betrokken worden bij het formuleren van de 
onderzoeksonderwerpen overwegend positief  

f. Het contact met de Rekenkamercommissie wordt door raad, 
college en organisatie als overwegend positief beoordeeld  

g. De Rekenkamercommissie ervaart politiek, bestuurlijk en ambtelijk 
draagvlak voor het onderzoek door de Rekenkamercommissie  

h. Raad, bestuur en organisatie zijn overwegend positief over de rol 
en het functioneren van de Rekenkamercommissie, blijkend 
uit woordkeus en bereidwilligheid om mee te werken   
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Onderzoekspro-
ces   

a. Raad, college en ambtelijke organisatie worden betrokken 
bij het periodiek samenstellen van de groslijst voor te 
onderzoeken onderwerpen.   

b. De uiteindelijke keuze van de Rekenkamercommissie voor de 
uitvoering van onderzoeken wordt beargumenteerd en gewogen 
aan de hand van vooraf vastgestelde criteria: 

i. Passend binnen het doel van de rekenkamercommissie  
ii. Zo groot mogelijke bijdrage aan het doel van de commissie in 

relatie tot de onderzoekscapaciteit  
iii. Substantieel belang in financieel, organisatorisch, bestuurlijk 

en/of maatschappelijk opzicht  
iv. Efficiënt en effectief uit te voeren   
v. Beperkte doorlooptijd   

vi. Spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen  
vii. Toegevoegde waarde (informatie die niet uit andere 

bronnen kenbaar is)  
viii. Bruikbaarheid en verwachte leereffecten   

c. Raad en college ervaren de onderwerpkeuze als actueel, relevant 
en politiek aansprekend  

d. Raad en college waarderen de inhoud, timing en aanpak van 
onderzoeken overwegend positief  

e. De startnotities/plannen van aanpak bevatten de kaders voor het 
onderzoek: onderzoeksvraag, doelstelling, relevantie, het object, 
evaluatiecriteria, beoordelingskader, tijdsbudget en geldbudget  

f. Bij uitbesteding van een onderzoek wordt er aandacht besteed 
aan: belangenverstrengeling, communicatie en transparantie  

g. Bij aanvang van het onderzoek is met raad, college en 
organisatie gecommuniceerd over doel, probleemstelling, aanpak, 
normen en planning van het onderzoek  

h. Tijdens de uitvoering zijn de voortgang en eventuele wijzigingen 
met de betrokkenen gecommuniceerd  

i. Raad, college en organisatie worden geïnformeerd over de 
naderende afronding van een onderzoek   

Kwaliteit  
onderzoeken   

a. De gebruikte onderzoeksmethoden en –technieken sluiten aan bij 
het type onderwerp, het onderzochte probleem en de 
onderzoeksvragen.  

b. De onderzoeksresultaten zijn toegesneden op de lokale situatie.  
c. De bevindingen geven antwoord op de onderzoeksvragen   
d. De bevindingen zijn onderbouwd met valide en betrouwbare data  
e. De bevindingen zijn objectief en evenwichtig beschreven  
f. De conclusies zijn gebaseerd op valide en betrouwbare 

bevindingen  
g. De oordelen en conclusies zijn gebaseerd op een heldere norm  
h. Het product is toegankelijk, ‘to the point’ en helder geschreven   
i. Het rapport bevat een heldere structuur en duidelijk taalgebruik 

en is van redelijke omvang  
j. De tekst wordt ondersteund door beeldmateriaal  
k. Het product biedt nieuwe informatie of inzichten  
l. Het product is op een, voor de beleidsfase waarin het onderwerp 

zich bevindt, relevant moment uitgebracht   
m. De kwaliteit van rapporten wordt door raad, college en organisatie 

als overwegend goed beoordeeld  
n. De opgeleverde inzichten worden door raad, college en 

organisatie als overwegend relevant beoordeeld  
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Kwaliteit  
aanbevelingen   

a. De aanbevelingen hebben een logische relatie met de bevindingen 
en conclusies   

b. De aanbevelingen zijn goed geformuleerd:   
i. Probleemoplossend  

ii. Helder geformuleerd  
iii. Actorgericht   
iv. Uitvoerbaar   

c. De aanbevelingen zijn onderling consistent   
d. De aanbevelingen zijn van belang voor de geadresseerde  
e. De aanbevelingen worden door raad, college en organisatie als 

overwegend praktisch toepasbaar beoordeeld.   

Besluitvorming   a. Er is een vaststaande en transparante wijze van behandelen van 
rapporten van de Rekenkamercommissie.  

b. Op elk onderzoek geeft het college een bestuurlijke reactie met 
concrete acties op aanbevelingen die worden overgenomen en 
motivatie op aanbevelingen die niet worden overgenomen   

c. De onderzoeksrapporten nodigen uit tot debat/politieke 
discussies in de raad of de raadscommissies  

d. De onderzoeken van de Rekenkamercommissie hebben 
toegevoegde waarde voor de raadsleden   

e. De raad neemt in een meerderheid van de gevallen de 
aanbevelingen over.   

f. De raadsbesluiten over de onderzoeken zijn actiegericht 
geformuleerd.   

g. De raad is van mening dat de onderzoeken de raad hebben 
ondersteund in de kaderstellende en controlerende rol.   

Resultaten   a. De Rekenkamercommissie benoemt in de aanbiedingsbrief wie de 
verantwoordelijkheid draagt voor het opvolgen van de 
aanbevelingen  

b. Het college formuleert in de bestuurlijke reactie zo concreet 
mogelijk wat het met de aanbevelingen gaat doen  

c. Het college rapporteert over de voortgang in de uitvoering van de 
overgenomen aanbevelingen   

d. Raad, college en ambtelijke organisatie hebben de indruk dat de 
uitkomsten van onderzoeken en de aanbevelingen worden 
meegenomen in de relevante cycli (beleidscyclus, P&C cyclus, 
cyclus van stelselherzieningen) 

e. College en organisatie kunnen voorbeelden noemen van besluiten 
en/of beleid waarin de inzichten uit het onderzoek zijn 
meegenomen.   
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Bijlage B Bronnenlijst  
 

Onderzoeken rekenkamercommissie Smallingerland 
▪ IPR Normag & Rekenkamercommissie Smallingerland. (2016). Leren van 

innoveren. Drachten: Rekenkamercommissie Smallingerland.  
▪ Rekenkamercommissie Smallingerland. (2016). Onderzoek naar de 

doorwerking van eerdere rekenkameronderzoeken. Drachten: 
Rekenkamercommissie Smallingerland.  

▪ Lysias Advies & Rekenkamercommissie Smallingerland. (2017). Samen 
Thuis? Drachten: Rekenkamercommissie Smallingerland.  

▪ SeinstravandeLaar B.V. & Rekenkamercommissie Smallingerland. 
(2017). Jeugdzorg: geen zorg voor later. Drachten: 
Rekenkamercommissie Smallingerland.  

▪ Necker van Naem & Rekenkamercommissie Smallingerland. 
(2018). Quick Scan Privacy en Informatieveiligheid. Drachten: 
Rekenkamercommissie Smallingerland.  

▪ Regioplan & Rekenkamercommissie Smallingerland. (2018). QuickScan 
onderhoud openbare ruimte. Drachten: Rekenkamercommissie 
Smallingerland.  

▪ Rekenkamercommissie Smallingerland. (2019). Checklist 
informatievoorziening grote projecten. Drachten: 
Rekenkamercommissie Smallingerland. 

 

Interne documenten  
▪ Lindeconsult. (2010). Evaluatie Onderzoek 2006-2009. Drachten: 

Rekenkamercommissie Smallingerland.  
▪ Rekenkamercommissie Smallingerland. (2012). Werkwijze 

Rekenkamercommissie Smallingerland. Drachten: 
Rekenkamercommissie Smallingerland.  

▪ Rekenkamercommissie Smallingerland. (2006). Reglement van orde. 
Drachten: Rekenkamercommissie Smallingerland.  

▪ Raad Smallingerland. (2017). Drachten: Verordening op de 
Rekenkamercommissie. Drachten: Gemeente Smallingerland.  

▪ Rekenkamercommissie Smallingerland. (2016). Jaarverslag 
2015. Drachten: Rekenkamercommissie Smallingerland.  

▪ Rekenkamercommissie Smallingerland. (2017). Jaarverslag 
2016. Drachten: Rekenkamercommissie Smallingerland.  

▪ Rekenkamercommissie Smallingerland. (2018). Jaarverslag 
2017. Drachten: Rekenkamercommissie Smallingerland.  

▪ Rekenkamercommissie Smallingerland. (2019). Jaarverslag 
2018. Drachten: Rekenkamercommissie Smallingerland.  

▪ Rekenkamercommissie Smallingerland. (2020). Jaarverslag 
2019. Drachten: Rekenkamercommissie Smallingerland.  

 
 

Bestudeerde literatuur 
▪ Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. 

(2017). Handreiking voor (zelf)evaluaties van lokale rekenkamers. Ede: 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies.  
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▪ Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. 
(2018). Bevindingen onderzoek "Ideale Gemeentelijke 
Rekenkamer". Ede: Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies.  

▪ Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. 
(2019). Rekenkamerkompas: Koersen op professionaliteit. Ede: 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies.  

▪ Noordelijke Rekenkamer. (2017). Kennismaken met 
Rekenkamerwerk. Assen: Noordelijke Rekenkamer.  
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Bijlage C Kwaliteitsscan 
 
Titel onderzoeksrapport:    Onderzoeker:     

Jaar van uitgave:    Datum beoordeling:     

Behandeling in de raad:   Noteer de data en wijze van behandeling in de raad.   
  
Noteer hier de belangrijkste discussiepunten uit de behandeling in de 
raad.  
  

Opvallende elemen-
ten:  

Noteer bijzonderheden of opvallende 
elementen aan de rapportage  

Raadsbesluit:  
  

Noteer of de raad de aanbevelingen geheel/deels heeft overgenomen 
of heeft aangepast/afgewezen.  
  

Bestuurlijke reactie:  
  

Noteer de aard en toon van de be-
stuurlijke reactie (afwijzend, onder-
steunend) t.a.v conclusies en t.a.v. de 
aanbevelingen  

Onderdeel   Norm en indicatoren   Bevindingen   

-  0  +  Toelichting   

Methoden  Consistentie  De onderzoeksstrategie is beschreven en gemotiveerd  
De gekozen methoden zijn de meest geëigende voor de 
beantwoording het doel en de reikwijdte van het on-
derzoek en de vraag  
In de verantwoording wordt een verband gelegd tussen 
type probleem, soort vraag, te verzamelen informatie 
en keuze instrument  
Het verband is logisch/navolgbaar   

        

Kwaliteit   De onderzoeksinstrumenten zijn bijgesloten/kenbaar  
De onderzoeksinstrumenten zijn eenduidig en helder en 
van goede kwaliteit, die aansluit bij doel onderzoek   
Er hebben zich geen problemen voorgedaan in de inzet 
van het instrument  
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Betrouwbaarheid/  
validiteit   

Het is duidelijk wie/wat is onderzocht (en hoeveel)   
Het onderzoeksinstrument is inhoudelijk verant-
woord en sluit aan bij de onderzoeksvragen  
Het onderzoek zal bij herhaling in dezelfde periode lei-
den tot eenzelfde uitkomst   
Het onderzoek is zo uitgevoerd dat het door ande-
ren gecontroleerd kan worden   

        

Bevindingen  Onderbouwing   De bevindingen zijn gebaseerd op de verzamelde infor-
matie en data   
De bevindingen zijn overzichtelijk gepresenteerd    
De koppeling tussen data en bevinding is expliciet ge-
legd en verantwoord  

        

Beantwoording    De bevindingen geven een antwoord op alle gestelde 
onderzoeksvragen   
De (eventueel) toegepaste analyses passen bij de on-
derzoeksvragen en de data  

        

Objectiviteit   De bevindingen zijn gestructureerd en samenhangend 
beschreven met een herleidbare bron  
De bevindingen zijn feitelijk en neutraal beschreven  
Het onderscheid tussen feiten en interpretaties is hel-
der  

        

Conclusies   Gefundeerd op bevin-
dingen  

De conclusies zijn gebaseerd op de onderzoeksresulta-
ten   
De conclusies interpreteren, geven verbanden aan en 
bieden inzicht   
De conclusies bevatten een kritische reflectie op ge-
bruikte modellen/theorie   
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Normatief  Er is een helder normenkader, met eenduidige normen   
Aan de hand van de gestelde normen is een oordeel ge-
formuleerd   

        

Aanbevelingen  
  

Onderbouwing  De aanbevelingen volgen logisch uit de bevindingen en 
conclusies  
De aanbevelingen sluiten aan bij de doelstelling van het 
onderzoek   

        

Goed geformuleerd   De aanbeveling leidt tot oplossing van een probleem  
De aanbeveling is concreet geformuleerd (wat, wie en 
waarom)  
Het is duidelijk aan wie de aanbeveling gericht is   
De aanbeveling is uitvoerbaar/haalbaar   

        

Onderling consistent  
  

De aanbevelingen zijn logisch geordend (doelgroep, 
chronologisch)  
De aanbevelingen sluiten elkaar niet uit of spreken el-
kaar niet tegen   

        

Van belang voor de ge-
adresseerde  
  

De aanbevelingen vragen de geadresseerde iets te doen 
of te laten dat past binnen zijn mogelijkheden   
Het doel van iedere aanbeveling is helder beschreven 
voor de geadresseerde  

        

Relevantie   Toegesneden op de lo-
kale situatie   

De specifieke context van de gemeente Smallingerland 
is meegenomen in het onderzoek (aanpassing opzet en 
instrument)  
In de conclusies en aanbevelingen wordt aangesloten 
bij de specifieke context van de gemeente Smallinger-
land  
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Inzicht  Het rapport bevat nieuwe inzichten over een specifiek 
thema of onderwerp  
Het rapport beschrijft de relevantie van de inzichten 
voor raad, college en organisatie   

        

Koppeling beleidscy-
clus   

In het rapport wordt zichtbaar op welke wijze de inzich-
ten zich verhouden tot de bestaande beleids/plannings-
cyclus rond het onderwerp  
In de aanbevelingen wordt rekening gehouden met de 
relevante beleids/planningscyclus  

        

Rapportage  
  

Schrijfstijl  Het rapport is lezersvriendelijk   
Het rapport is in eenvoudig Nederlands geschreven en 
bevat duidelijk taalgebruik  
Het rapport is to the point en bevat geen overbodige in-
formatie   
Het rapport compact en niet te lang    

        

Structuur   Het rapport heeft een heldere structuur en opbouw  
De hoofdstukken hebben een duidelijke opbouw (inlei-
ding, kern, slot)  
De lezer wordt aan de hand van ordenende teksten 
door het rapport geleid  

        

Lay-out  Er is op functionele wijze gebruik gemaakt van beeld-
materiaal  
Het rapport heeft een prettige bladspiegel  
Het rapport zien er verzorgd en aantrekkelijk uit   

        

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


