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CONGRES NVRR DEELS TEVREDEN OVER REACTIE MINISTER OP
EVALUATIERAPPORT REKENKAMERS
Tijdens haar jaarlijkse congres van 20 april jl. heeft de NVRR uitgebreid stilgestaan
bij de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken op het evaluatierapport lokale
rekenkamers (zie ook de website van de NVRR). Het bestuur van de NVRR is
grotendeels blij met de reactie van de minister. Het bestuur vindt het alleen wel
jammer, dat het ministerie geen directe actie verbindt aan de constatering uit het
onderzoek dat er in den lande steeds meer zogenaamde slapende rekenkamers zijn.
De minister van BZK heeft na een jaar een bestuurlijke reactie gegeven op de evaluatie
van lokale rekenkamers die vorig jaar is uitgebracht. De centrale conclusie uit dit rapport
was, dat lokale rekenkamers in het algemeen goed functioneren, maar dat
gemeenteraden en rekenkamers elkaar wel meer op moeten zoeken.
De minister geeft in haar reactie op dit rapport onder andere aan de verplichting voor
gemeenten om een rekenkamer te hebben, te willen handhaven. De minister verbindt
geen directe actie aan de constatering dat er steeds meer zogenaamde ‘slapende
rekenkamers’ zijn. Het bestuur van de NVRR vindt dat jammer en is van mening dat dit
probleem urgent is. De NVRR heeft daarom het initiatief genomen om de omvang van dit
fenomeen en de bijbehorende problematiek te onderzoeken. De NVRR hoopt het
ministerie met dit onderzoek te kunnen ondersteunen bij het vinden van een oplossing
voor dit probleem.
Het bestuur vindt het ook wonderlijk dat de minister voorstelt in de toekomst geen
raadsleden zitting te laten hebben in lokale rekenkamercommissies. In het
evaluatieonderzoek zijn geen aanknopingspunten te vinden voor een dergelijke
maatregel. Ook vindt het bestuur het jammer dat lokale rekenkamers de juridische status
van bestuursorgaan behouden. Deze status brengt belangrijke praktische problemen met
zich mee voor rekenkamers.
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