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Raad heeft recht
op een Rekenkamer

TE GAST

G emeenten met veel taken
en een krap budget vra-
gen om een goede con-

trole. In de eerste plaats ligt die
controle in handen van de door
de burger gekozen raadsleden.
Om hun controletaak goed uit te
oefenen worden gemeenteraads-
leden ondersteund door een
onafhankelijk rekenkamer(com-
missie), die op veel meer aspec-
ten let dan de gemeentelijke
accountant.

Zo zijn in het verleden onder-
zoeken gedaan naar bijvoorbeeld
de verliezen die gemeenten
hebben geleden in hun grond-
portefeuille of naar de effectivi-
teit van subsidies. Maar krijgen
alle raadsleden die broodnodige
ondersteuning? Nee, in acht van
de 24 Friese gemeenten is er op
dit moment geen eigen onaf-
hankelijke rekenkamer. De Leeu-
warder Courant (28 mei) heeft
aan deze problematiek een ver-
helderend en informatief artikel
gewijd.

Minister van Binnenlandse
Zaken Ronald Plasterk dringt er
op aan dat alle Nederlandse
gemeenten goed functionerende
rekenkamers hebben. Want alle
Nederlandse gemeenten hebben
begin dit jaar er door de grote
decentralisaties veel taken bij

gekregen. De gemeentelijke
budgetten zijn fors uitgebreid
en de controletaak van de raads-
leden is dus aanzienlijk toege-
nomen.

Daar komt bij dat een deel
van deze nieuwe taken (jeugd-
zorg, sociale werkvoorziening,
begeleiding van vroeggehandi-
capten naar arbeid) wordt uitge-
voerd door samenwerkingsver-
banden waar raadsleden vaak
indirect controle op kunnen
uitoefenen. Rekenkamers zijn er
onder andere voor om de voor
de controle op zulke samenwer-
kingsverbanden noodzakelijke
informatie boven water te krij-
gen.

Maar waarom worden niet
alle Friese gemeenteraden en
dus alle Friese raadsleden on-
dersteund? Dit is een onderwerp
van zorg. Daarom doen de voor-
zitters van de Friese Rekenka-
mers met deze open brief een
beroep op de raadsleden van de
acht Friese gemeenten zonder
Rekenkamer of Rekenkamer-
commissie om op korte termijn
over te gaan tot de instelling
van een dergelijke voorziening.

Aan het geld kan het toch niet
liggen. Door het navolgen van
de aanbevelingen van Rekenka-
meronderzoek wordt geld be-
spaard. Gelukkig zijn er in de
provinsje Fryslân genoeg goede
rekenkamerbestuurders en
goede rekenkameronderzoekers
beschikbaar die deze klus doel-
matig en met een hoge kwaliteit
kunnen uitvoeren. Onafhanke-
lijke rekenkamers in elke ge-
meente dragen ertoe bij dat
gemeenschapsgelden doeltref-
fend, doelmatig en rechtmatig
worden besteed. Daarom is onze
oproep in het belang van alle
inwoners van die gemeenten.
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Een rekenkamer kan raadsleden
helpen bij hun controletaak.


