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Algemene Rekenkamer wint NVRR Goudvink 2010 met terugblikonderzoek 

met grensverleggende ambities  

 

 
De jury van de NVRR Goudvink 2010 heeft het rapport van de Algemene 

Rekenkamer gekozen als het beste rekenkamerrapport van 2010. Er waren 36 

inzendingen. De prijswinnaar is bekend gemaakt tijdens het NVRR jaarcongres op 

vrijdag 20 mei 2011 in Schouwburg en congrescentrum Orpheus in Apeldoorn (zie 

ook www.nvrr.nl).   

 

Het rapport van de Algemene Rekenkamer: “Afstemming van de zorg rond 

chronische aandoeningen. Terugblik 2010” springt er uit vanwege het longitudinale 

karakter van het onderzoek. De jury vindt het waardevol om op eerder onderzoek 

terug te komen en is van mening dat terugkijken van belang is voor politieke 

aandacht en parlementaire controle. Het onderwerp van onderzoek past in het 

actuele debat over de vraag hoe efficiency en kwaliteitswinst in de zorg te boeken.  

Met het rapport treedt de Algemene Rekenkamer buiten de gebaande paden van 

klassiek onderzoek van rekenkamer(commissie)s.  

  

Ook is dit jaar weer de Groenling uitgereikt. Het is de derde maal dat deze 

aanmoedigingsprijs voor kleine rekenkamer(commissie)s wordt toegekend. De 

rekenkamercommissie Hulst heeft de Groenling in ontvangst genomen voor haar 

rapport: “Bouwstenen voor grond(ig) beleid. Een onderzoek naar het grondbeleid 

van de gemeente Hulst”.  

http://www.nvrr.nl/


De jury is van mening dat het een kort en krachtig rapport is, dat een 

belangwekkend onderwerp behandelt. De jury meent dat de aanbevelingen van de 

rekenkamercommissie het college van burgemeester en wethouders dwingen om 

de huidige ‘pragmatische’ aanpak ten aanzien van het grondbeleid te relativeren. 

Het rapport laat zien, dat een rekenkamer(commissie) het college van 

burgemeester en wethouders kritisch mag volgen.  

 

Genomineerd waren verder (in alfabetische volgorde): 

 Rekenkamer Oost-Nederland; Op koers? Een onderzoek naar de Innovatieroute 

Twente.  

 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam; Achter de voordeur in Amsterdam. 

 Rekenkamer Utrecht; Wordt gevolgd 2010. Zes onderzoeken van de Rekenkamer 

uit de periode 2006-2009 getoetst op resultaat. 

 Rekenkamer Venlo; Grote projecten.   

 

De jury bestaat uit Ferd Crone (burgemeester van Leeuwarden), Mirko 

Noordegraaf (Hoogleraar Publiek Management, Utrechtse School voor Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht) en José Smits (voormalig Tweede 

Kamerlid en voormalig journalist GPD en Volkskrant). 

 

Naast de jury zijn dit jaar ook de congresdeelnemers in de gelegenheid gesteld om 

het beste rekenkameronderzoek te kiezen en een publieksprijs toe te kennen aan 

één van de zes genomineerden. De uitslag wordt via de NVRR-website bekend 

gemaakt.  

 

De NVRR Goudvink is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van 

Rekenkamers & Rekenkamercommissies en is voor de zesde keer uitgereikt. De 

Groenling is voor de tweede keer uitgereikt.    

 


