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GESPREKSVERSLAG  
 
Gesprek Ministerie BZK en Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies 

 

 

Datum :  woensdag 27 juni 2012 

Locatie : Den Haag 

 Aanwezig: Mevrouw Spies (minister van BZK), Dhr. Klijnsma (BZK), Mevr. De Jonge (BZK),  

  Dhr. De Jong (bestuurslid NVRR), Dhr. Van Dijk (bestuurslid NVRR) en 
  Dhr. Hagelstein (bestuurslid NVRR) 

 

Naar aanleiding van het gesprek van de minister van BZK met de leden van de Nederlandse 

Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) zijn de volgende afspraken 

gemaakt: 

 

 De NVRR zal een onderzoek instellen naar slapende rekenkamers. Het onderzoek moet 

een volledige database opleveren die inzicht geeft in de wijze waarop gemeentebesturen 

in Nederland hun wettelijke plicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie in stand te 

houden hebben ingevuld. De resultaten van het onderzoek leiden dan tot informatie over 

het aantal gemeenten dat niet beschikt over een rekenkamer, dan wel over een 

rekenkamer die niet over (voldoende) middelen beschikt, dan wel anderszins niet voldoet 

aan de daaraan te stellen wettelijke eisen (zoals onafhankelijkheid). Het onderzoek zal 

ook op zoek gaan naar verklaring(en) waarom de gemeenten slapende rekenkamers 

hebben. 

 

 Tevens zal in dit onderzoek meegenomen worden hoeveel gemeenten de rekenkamer 

geheel hebben uitbesteed aan een commerciële opdrachtnemer.  

 

 De minister zal op zaterdag 22 september spreken op het congres van de Verenging van 

raadsleden. Zij heeft aangegeven graag ook op het punt van slapende rekenkamers in te 

gaan tijdens het congres. De afspraak is om eind augustus een afspraak te plannen 

tussen de NVRR en ambtelijk BZK en te kijken welke eventuele onderzoeksresultaten door 

de minister kunnen worden gebruikt in haar speech. Vanuit BZK zal contact met de NVRR 

opgenomen worden om een afspraak te maken.  

 

 Op 1 oktober 2012 treedt de Wet revitalisering generiek toezicht in werking. Het 

interbestuurlijk toezicht wordt in beginsel belegd bij de bestuurslaag die een niveau hoger 

ligt. Dit betekent dat het provinciebestuur toezicht houdt op de gemeente en dat het rijk 

toezicht houdt op de provincie. Het is van belang dat de controle-instrumenten van 

gemeenten en provincie op orde zijn, dus ook de gemeentelijke en provinciale 

rekenkamer. Bij de implementatie van het wetsvoorstel zal de link van het generieke 

toezicht met de rekenkamers als aandachtspunt worden meegenomen.  

 

 Daarnaast zal worden gekeken hoe dit onderwerp tijdens bijvoorbeeld een CdK-overleg op 

de agenda kan worden geplaatst. 

 

 Decentralisaties hebben invloed op het onderzoek van rekenkameronderzoek. Daardoor 

wordt steeds meer samengewerkt op regionaal niveau door gemeenten. De NVRR zal zich 

gaan verdiepen in de gevolgen van de decentralisaties op het functioneren van 

gemeentelijke rekenkamers. Zij zal daarvan een terugkoppeling aan het ministerie van 

BZK geven.  


