
Chat bij NVRR-lunchwebinar “Ducttape en WD40 - 24-9-2020 
Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk 

Deelnemers 
William van Deursen Vz Schiedam Vlaardingen 
Joris van Enst, voorzitter Noordoostpolder 
Ton ten Vergert raadslid Enschede en lid rekenkamercommissie 
Mario van den Berg, projectleider bij RK Utrecht 
Etienne Lemmens NVRR 
Margriet van Tulder, lid/onderzoeker rekenkamer Oss 
Yvon van Geel, rekenkamer venlo 
Wilte Everts, voorzitter rkc veendam 
Jan-willem van de Kolk, vz westerkwartier 
Peter van der Kruit, Vz Schagen 
Silvi Joosten, voor rekenkamercie Bergen, Rheden en Montferland 
Jeanet schreur, rkc bronckhorst 
Erik Dolle - Delftse Rekenkamer 
Anne-Marie van Heertum, secretaris rkc Waterschap De Dommel 
Jolanda Versteegh, half juli gestart in RK nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
Anna de Vries-Asselbergs - Rkc Zoetermeer (secretaris) 
Esther Schrier, griffier en secretaris rekenkamercommissie Nederweert 
André de Boer: Berkelland, Ommen, Kampen en Zutphen 
Wim Fonteine RK Kapelle Vlissingen Middelburg 

Enkele chat-highligts  
Joris van Enst : coachend opdrachgeverschap is leuk. Lijkt dit op innovatief 
aanbesteden? B.v. RWS wil niet een brug bouwen, maar vraagt aan bureaus om 
een oplossing voor een oeververbinding. Dat kan ook een pont of een tunnel zijn. 
dus je zegt ik heb een idee of een probleem, maar nog geen bestek. 

Mario van den Berg (Utrecht) : wij hebben een videogesprek met 
fractiewoordvoerders gedaan en vooraf een notitie met onderzoeksmogelijkheden 
gestuurd. Ging toen over energietransitie. 

Joris van Enst : wij hebben een workshop met de fractievoorzitters/
vertegenwoordigers. wij komen met eigen onderwerpen en hen wordt gevraagd 
ook met onderwerpen te komen. Er komt dan een gesprek die leidt tot onze 
keuzes voor de toekomst 

W van Deursen: Digitale sessie met stellingen over onderzoeksaanpak met de raad 



Jolanda Versteegh : in de raad het onderzoek presenteren door eerst vraag te 
stellen. Wat denken jullie dat …….. en dan pas antwoord presenteren. Interactie 
creeert betrokkenheid. 

Joris van Enst : Hiermee voorkom je dat andere fracties zeggen dat de RKC zijn 
oren naar een bepaalde fractie (die b.v. meer lawaai maakt) laat hangen? 

Mario van den Berg (Utrecht) : Jaarlijks doen wij ook een gesprek met raadsleden 
over onderzoeksprogrammering. Daarbij post-its laten plakken om te prioriteren. 
En per onderwerp bespreken waar het over moet gaan en hoe draagvlak binnen 
de raad is. 

Peter van der Kruit: Onderzoeksvraag delen met raad is goed, maar de raad is niet 
altijd homogeen en uiteraard politiek 
Esther Schrier: Wij organiseren jaarlijks een bijeenkomst tussen gemeenteraad en 
rekenkamercommissie. Hierbij komen oa aan de orde de onderlinge communicatie 
en mogelijke onderwerpen voor toekomstig onderzoek 

Jolanda Versteegh: onderzoekers het woord geven in de raad werkt niet altijd 

Margriet van Tulder : digitale inventarisatie van onderzoeksthema’s (ivm Corina ipv 
rondje fracties). Positief: na enige tijd van alle fracties een reactie, geleerd: beter 
per raadslid dan per fractie vragen anders weet je niet hoe zwaar iedere vraag 
‘weegt’. 

Mario van den Berg (Utrecht) : Onze onderzoeksplannen gaan ook nog in concept 
langs de raad voor reactie. 

Jan-Willem Van de Kolk : ik ga voorstellen om de onderzoeksvraag voor te leggen 
aan de gemeenteraad. in de gemeente Westerkwartier speelt de discussie rond de 
afvalinzameling. Dit thema kent diverse kanten en invalshoeken en is politiek 
gevoelig. Om het proces goed te laten lopen betrekken we de raad optimaal. 

Ton ten Vergert : verzelfstandiging gemeentelijke afdeling sportzaken te evalueren, 
door gesprek met de sportverenigingen. Het is nog een idee, maar gesprek gaan 
we misschien zelf doen. 

Peter van der kruit : Burgerpanel als instrument is ons goed bevallen. Het kost een 
kleine bijdrage maar effect is veel groter dan get  geld (het is meer dan de moeite) 

Anna de Vries-Asselbergs : In Zoetermeer was er een Fietseria: mensen kregen 
een punt pizza 'in ruil voor' hun mening en ideeën. Ging om onderzoek naar 



beheer en onderhoud OR, maar was geloof ik vanuit de gemeente waar de rkc bij 
is aangehaakt. 

Joris van Enst : Ik ga voorstellen om in het onderzoek "dorpsvisies" (de dorpen in 
de Noordoostpolder) ga ik inzetten op de relaties tussen raad en bewoners van de 
dorpen. Dit is ook nodig. Sinds ons onderzoek naar Passend organiseren is het 
nodig te investeren in relaties tussen alle betrokkenen. Dit is goed mogelijk omdat 
de andere punten van de driehoek vrij standaard zijn. Mogelijk via enquêtes en 
groepsgesprekken. 

Margriet van Tulder: ik ga voorstellen om in ons komende onderzoek alle actoren 
te vragen zelf  aan te geven welke rol ze zelf willen hebben, welke rol ze vinden dat 
B&W en veiligheidsregio moeten hebben in het vervolg van de maatregelen ivm 
Corona. En daarbij kunnen we het toetsen aan democratisch gehalte. Ze worden 
dan betrokken bij het onderzoek, en het kan ook nieuwe ideeën opleveren.  

13:01:11  From Jan-Willem Van de Kolk : dankjewel! Inspirerend, zeker voor 
een nieuwkomer als ik. Goed gedaan. 👍  
13:01:15  From tontenvergert : Bedankt voor de tips! 
13:01:17  From Joris van Enst : Zeer bedankt. ik vond dit erg leuk 
13:01:25  From Etienne : Bedankt! 
13:01:26  From Mario van den Berg (Utrecht) : Bedankt. 
13:01:31  From Angelique Hubens  To  All Panelists : Was leuk! 
13:01:32  From Erik Dolle : Bedankt! 
13:01:35  From Anna de Vries-Asselbergs : Leuk, dank!! 
13:01:43  From NVRR  To  All Panelists : Merckx! 
13:01:43  From Margriet van Tulder  To  All Panelists : bedankt, ik doe de 
volgende keer graag weer mee! 
13:01:49  From Peter van der kruit : bedankt en tot ziens 
13:01:50  From Silvi Joosten : Bedankt en tot de volgende keer! 
13:01:56  From Jolanda Versteegh  To  All Panelists : Dank, ook voor deze 
nieuwkomer leerzaam. Ga zeker paar tips inzetten. 
13:02:15  From Maasdijk : bedankt!


