
Vijfde werkbijeenkomst NVRR en Algemene Rekenkamer
Donderdag 19 september 2013

PROGRAMMA
10.15 uur Inloop met koffie en thee   

10.30 uur Welkom en programma  

10.45 uur Speeddates

12.00 uur Workshops (1 keuze) 

13.15 uur Terugkoppeling en lunch

Ca. 14.00 uur Afsluiting  

Locatie: Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Den Haag
Routebeschrijving: zie www.rekenkamer.nl/Contact/Routebeschrijving
Aanmelden bij: Jolanda Balemans, j.balemans@rekenkamer.nl  

1. Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën
2. Open Spending
3. 200 jaar Algemene Rekenkamer / Scholierenprijsvraag
4. Beeldgebruik
5. EURORAI: decentrale rekenkamers in het buitenland
6. Webinars

A. Participatiewet
(Koos Postma)
In 2015 wordt naar verwachting de Participatiewet ingevoerd. Gemeenten krijgen daarmee meer 
verantwoordelijkheden in het sociale domein. De Algemene Rekenkamer (AR) gaat vanaf 
september 2013 onderzoek doen naar de Participatiewet en wil in dit onderzoek samenwerken 
met lokale rekenkamers. Deze workshop gaat over hoe deze samenwerking vormgegeven kan 
worden. Wij nodigen geïnteresseerde rekenkamer(commissie)s die hierover mee willen denken 
uit voor deze workshop. 
B. Open brief NVRR: belang van adequaat horizontaal toezicht na decentralisatie
(Gerrit Hagelstein, Ans Hoenderdos, Michiel Herweijer)
In een open brief (aan BZK, VNG, IPO, TK, RvS en ROB) wil de NVRR aandacht vragen voor de 
belangrijke taak die na de decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, werk en Wmo op het pad 
van de gemeentelijke rekenkamer(commissie)s zal komen. De brief bevat enkele normatieve 
overwegingen, recente ontwikkelingen en wordt afgerond met enkele suggesties. Tijdens de 
workshop wordt de inhoud van de brief besproken en is er ruimte voor discussie. Speciale 
aandacht gaat uit naar de manier waarop rekenkamers zicht kunnen krijgen op de relevante 
aspecten van het sociaal domein: zijn ze bevoegd, kunnen ze over de gewenste informatie 
beschikken, kan het sociaal domein, en de effecten daarvan, in samenhang worden beoordeeld? 
C. Programma Beter Benutten
(Louise van Loon, Linda Meijer) 
Het Rijk wil op andere manieren dan via het aanleggen of verbreden van wegen de files in ons 
land verminderen en heeft met tien regio’s afspraken gemaakt over uit te voeren maatregelen 
om deze problematiek aan te pakken. De AR heeft met zes rekenkamers reeds contact over dit 
onderwerp en afgesproken om van gedachten te wisselen over een mogelijk onderzoek naar dit 
programma, maar nodigt alle rekenkamer(commissie)s van gemeenten waar dit programma gaat 
lopen (zie www.beterbenutten.nl/regios) uit om aan te schuiven bij deze workshop. 
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