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Wat is eigenlijk het nut van de Rekenkamercommissie (RKC)? Deze vraag staat centraal in 
het onderzoek Uit de la gekomen. Voor dit onderzoek heeft de RKC een onafhankelijk 
onderzoeker ingeschakeld om te kijken wat het effect van de rekenkamerrapporten (periode 
2013-2016) is geweest en wat de gemeente met de adviezen van de Rekenkamercommissie 
heeft gedaan.  
 
Zijn de rapporten van de RKC wel te begrijpen? 
Allereerst is gekeken of de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamerrapporten begrijpelijk 
en bruikbaar zijn. Over het algemeen blijkt dat de conclusies en aanbevelingen hier ruim aan voldoen 
en goed te begrijpen en toe te passen zijn. Dit geldt vooral voor de rapporten uit de jaren 2015 en 
2016. 
 
Doet de gemeente er eigenlijk wel wat mee? 
Ook is in het onderzoek gekeken of er wel wat wordt gedaan met de rapporten die geschreven 
worden of dat deze alleen maar “in de la belanden”. Zoals de titel van het onderzoek al weggeeft, is 
dit niet het geval. Veel rapporten van de RKC worden door de gemeenteraad en het college van B 
en W besproken en kunnen vaak op steun rekenen. De gemeente neemt het overgrote deel van de 
aanbevelingen over en pakt in 64% van de gevallen deze ook daadwerkelijk op bij de 
beleidsontwikkeling! 
 
Wordt het dan ook beter? 
Vervolgens is dan natuurlijk de vraag of de adviezen van de RKC leiden tot verbetering. Dit blijkt 
zeker het geval. De rapporten over het subsidiebeleid, de informatievoorziening bij grote projecten, 
burgerparticipatie en kaderstelling zijn hier goede voorbeelden van. 
 
Leeft het onderzoek van de RKC een beetje in de gemeente Ede? 
Dit onderzoek laat zien dat de onderzoeken van de RKC niet echt leven voor inwoners en 
organisaties in de gemeente Ede. De onderzoeken worden wel verspreid en bekend gemaakt in de 
krant, maar er lijkt geen sprake te zijn van een ‘gesprek’ met inwoners of organisaties.  
 
Wat kunnen we van dit rapport leren? 
Uit dit rapport komt naar voren dat de gemeenteraad beter in de gaten moet houden wat er met de 
adviezen van de RKC gebeurt, wanneer deze opgepakt worden door het college van B en W. Een 
aandachtspunt voor het college is de gehele raad te informeren en niet alleen een gedeelte. Voor 
de RKC heeft dit rapport laten zien dat het goed is vaker te evalueren of het beleid van de gemeente 
het doel dient waarvoor het is bedoeld. En dat het gaat helpen de rapporten in begrijpelijke taal op 
te stellen. 
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het onderzoek Uit de la 
gekomen staat? Bekijk dan het rapport op 
https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
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