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1. Inleiding
De Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlem
brengt hierbij haar derde jaarverslag uit. De commissie
voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting  om jaar-
lijks een verslag uit te brengen van haar werkzaamheden
over het voorgaande jaar (Gemeentewet, Art, 185, lid3).
In dit jaarverslag komen de volgende zaken aan de orde:

• De functie, werkwijze en samenstelling van de 
commissie;

• De activiteiten van de commissie (onderzoek, 
aanbevelingen, opvolging);

• De financiën.
De Rekenkamercommissie hoopt dat u het jaarverslag met
interesse leest en staat open voor reacties.
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2. De Rekenkamercommissie: 
functie, werkwijze

2.1 Doel/functie:
De Rekenkamercommissie (RKC) is een commissie van de
Haarlemse gemeenteraad en is in september 2001 opge-
richt als opvolger van de Commissie van de Rekening. De
Rekenkamercommissie bestaat uit raadsleden uit de ver-
schillende fracties in de gemeenteraad, heeft zelfstandige
onderzoeksbevoegdheden en wordt ondersteund door een
ambtelijk secretaris.
Hoofddoel van de RKC is ondersteuning van de Raad in
haar controlerende taak. Op die wijze wil zijn bijdragen
aan een beter functioneren van de gemeente. Hiertoe voert
de RKC onderzoek uit naar rechtmatigheid van de uitga-
ven van het gemeentebestuur en naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Daarnaast
brengt de commissie gevraagd en ongevraagd advies uit en
stuurt zij de accountant aan.

2.2 Werkwijze
Het onderzoek naar rechtmatigheid van de uitgaven van
het gemeentebestuur maakt onderdeel uit van de jaarlijk-
se accountantscontrole, die onder toezicht van de
Rekenkamercommissie plaatsvindt. De Rekenkamer ver-
richt vooral onderzoek naar de doelmatigheid en doeltref-
fendheid van het gevoerde beleid. Dit onderzoek vindt
langs twee sporen plaats: middels het onderzoek naar de
jaarrekening en middels overig rekenkameronderzoek.
Onderzoek naar de jaarrekening:  de
Rekenkamercommissie voert jaarlijks een onderzoek uit
naar de jaarrekening van de gemeente. In het voorjaar ont-
vangt de RKC de jaarstukken van de gemeentelijke secto-
ren en het verslag dat de accountant heeft opgesteld naar
aanleiding van haar onderzoek naar de stukken. Nadat de
leden van de Rekenkamercommissie de jaarstukken heb-
ben bestudeerd, wordt een aantal sectoren door de com-
missie bezocht. Tijdens dit bezoek wordt met de sectordi-
recteur en de sectorcontroller gesproken over de pro-
bleempunten van de sector. De RKC legt haar bevindingen
van het onderzoek vast in een verslag dat wordt voorge-
legd aan het college van Burgermeester en wethouders.
Vervolgens wordt het stuk samen met de reactie van B&W
aan de gemeenteraad aangeboden. 
Overig rekenkameronderzoek: naast de controle van de
jaarstukken voert de RKC gericht onderzoek uit naar
zaken die nadere bestudering verdienen. Onderwerpen

voor dit onderzoek kunnen worden gekozen door de
Rekenkamercommissie zelf, maar kunnen ook worden
aangereikt door de raad. Daarnaast kunnen de Haarlemse
burgers onderzoekssuggesties doen. Om in aanmerking te
komen voor rekenkameronderzoek moet een onderwerp
aan de volgende criteria voldoen:
• Het onderwerp betreft beleid waarvan de gevolgen 

direct merkbaar zijn voor de Haarlemmer. Het gaat
vaak om basisvoorzieningen, waarbij eventueel falend
beleid ingrijpende gevolgen kan hebben. Het belang
van de Haarlemmer wordt geraakt.

• Er zijn risico’s voor ineffectiviteit, ondoelmatigheid of 
onrechtmatigheid. Die risico’s zijn er bijvoorbeeld bij
nieuw beleid, grote projecten, onduidelijke doelen en
onduidelijke verantwoordelijkheden.

• Het onderwerp betreft door de Raad vastgesteld 
beleid.

• Het onderwerp is relevant: actueel, een groot 
financieel en/of maatschappelijk belang.

• Het onderzoek heeft toegevoegde waarde. Het levert 
nieuwe informatie op; er is geen recent vergelijkbaar
onderzoek.  Het is gericht op mogelijke wijzigingen,
en het is bruikbaar. 

• Het onderwerp ligt niet op een terrein dat recent al 
door de Rekenkamercommissie is onderzocht. Zo
wordt een spreiding van onderzoeken over beleidster-
reinen en sectoren bewerkstelligd.

De RKC maakt de onderzoeksopzet, en stelt vast of de
omvang van het onderzoek van dien aard is dat het moet
worden uitbesteed, of dat het in eigen beheer kan worden
uitgevoerd (zgn. quick scan). Dit laatste is vanwege een
tekort aan capaciteit binnen de RKC tot nog toe slechts
een keer voorgekomen. Indien onderzoek wordt uitbe-
steed, wordt het begeleid door een begeleidingscommissie
(BC) die bestaat uit een aantal RKC-leden en de secretaris
van de commissie. Voor de uitvoering van grote onderzoe-
ken wordt tenminste drie bureaus gevraagd een offerte uit
te brengen; de beoordeling van de offertes en de keuze
voor het bureau wordt gedaan door de BC. Voordat het
onderzoek van start gaat, worden de raad en het college
van B&W over de komst ervan geïnformeerd.

Bij het onderzoek wordt het principe van hoor en weder-
hoor gehanteerd. Alle bij het onderzoek betrokken ambte-
naren wordt de voor hen relevante concepttekst van het
rapport voorgelegd met de vraag of de weergave van de
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bevindingen correct zijn. Daarna wordt het geheel voorge-
legd aan de leden van B&W, die een reactie (kunnen) geven
op de conclusies en aanbevelingen. Vervolgens wordt het
rapport, voorzien van een eindwoord van de RKC, voorge-

legd aan de gemeenteraad.

Naast het uitvoeren van onderzoek kan de RKC ook -
gevraagd en ongevraagd - advies geven. 

3. De RKC: structuur

3.1 Huidige samenstelling 
Volgens de gemeentelijke verordening op de RKC hebben
ten minste 7 raadsleden zitting in de
Rekenkamercommissie, waaronder de voorzitter. Zij wor-
den benoemd door de gemeenteraad. In principe is elke
partij met één lid vertegenwoordigd in de commissie. De
commissie bestaat thans uit 9 personen.

In het vorige jaarverslag werd al aangekondigd dat de RKC
in 2004 een nieuwe voorzitter zou krijgen. In mei 2004 heeft
Lukas Mulder de voorzittershamer overgenomen van Stan
Kaatee. Onder het voorzitterschap van Stan Kaatee is de
RKC uitgegroeid tot een volwaardige onderzoekscommissie
die het nodige aanzien heeft verworven van Raad en
College. Naast de voorzitterswissel vonden er meer wisse-
lingen plaats in 2004. Paul Moltmaker werd vervangen door
Jan van Os vanwege een ruil van taken binnen de VVD. De
secretaris Elsbeth van Dam nam na bijna drie jaar afscheid
van de RKC omdat zij aan een nieuwe baan gaat beginnen.
De voorzitter gaf bij haar afscheid aan dat mevrouw Van
Dam een grote bijdrage geleverd heeft aan de opbouw van
de RKC. De nieuw aangestelde secretaris Martin Vos zal er
zorg voor dragen dat in samenwerking met de leden van de
RKC  het werk gecontinueerd wordt waarbij ook veel aan-
dacht zal gaan naar de vraag of de aanbevelingen ook wer-
kelijk worden opgevolgd.

De RKC vergaderde gemiddeld één maal per maand op
woensdagmiddag. De vergaderingen zijn in principe open-
baar, en worden aangekondigd in de Stadskrant en op de
website van de gemeente. Indien er lopend of komend
onderzoek moet worden besproken, komt dit aan de orde in
een besloten vergadering. Deze besloten vergadering vindt
plaats direct na de openbare vergadering van de commissie.

3.2 Nieuwe structuur
De RKC heeft zich, ruim drie jaar na haar instelling, gebo-
gen over de taak en de functie van de lokale rekenkamer in
Haarlem. Om tot een zo goed mogelijk voorstel te komen
voor de Haarlemse lokale rekenkamer in het licht van een
mogelijke andere vorm en werkwijze met ingang van de
nieuwe raadsperiode (2006), zijn in 2004 de huidige activitei-
ten aan een kritische beschouwing onderworpen en is het
functioneren van de commissie geëvalueerd. Begin 2005 zal
het voorstel over de beoogde nieuwe samenstelling van de
commissie aan de raad worden gepresenteerd.

4. Onderzoek

4.1: Uitgevoerd in 2004
4.1.1: Controle van de jaarrekening 2003
De Rekenkamercommissie heeft de jaarrekening van de
gemeente over 2003 onderzocht. Centraal stond de vraag
of de gemeente haar budget van 480 miljoen euro heeft
besteed zoals dat bij de begroting voor 2003 was afgespro-
ken. De Rekenkamercommissie heeft in haar onderzoek
vooral gekeken naar onderwerpen die voorafgaande jaren

ook speelden en is nagegaan of eerdere aanbevelingen
waren opgevolgd. De gemeenteraad heeft zich op 5 juli
2004 over de jaarrekening en het verslag van de
Rekenkamercommissie gebogen.
Het onderzoek naar de jaarrekening leidde tot de volgen-
de conclusies en aanbevelingen:
• Voor het eerst heeft de accountant een verklaring 

afgegeven over de rechtmatigheid van de rekeningcij-
fers. Voorheen betrof de accountantsverklaring alleen
de getrouwheid. Een goedkeurende verklaring
omtrent de rechtmatigheid betekent dat de financiën

De personele samenstelling van de commissie is als volgt: 
Leden Plaatsvervangende leden. Partij.
Dhr. L.J. Mulder (voorzitter) Dhr. W. H. Seelen Groen Links
Dhr.  P. Elbers (plv. voorzitter) Mevr. H. van der Molen SP
Dhr. J.A.H.M. van Os Dhr C. van Velzen VVD
Dhr. T. Onur Dhr. W.A. Catsman CDA
Dhr. F. H. Reeskamp Dhr. A.P. Marselje D66
Mevr. L.J.H. Blesgraaf-Belterman Mevr. A Walters HLL
Dhr. T.J. Vreugdenhil - CU/SGP
Dhr. J.A. de Ridder Dhr. O. Özcan PvdA
Dhr W.van Dijk Mevr. J. Cnossen StpLH

Secretaris: Dhr M. Vos



op de juiste wijze, volgens wet- en regelgeving zijn
beheerd. De gemeenteraad had om dit oordeel
gevraagd, vooruitlopend op nieuwe begrotings- en
verantwoordingsvoorschriften over 2004. Dan moeten
alle gemeenten de rechtmatigheid van hun jaarreke-
ning laten beoordelen. Wel moest de Raad vóór het
vaststellen van de jaarrekening nog een flink aantal
reparatiebesluiten nemen, over in totaal 138 miljoen
euro. De commissie vroeg het College beter te letten
op de juiste en tijdige toepassing van de regels die
daarvoor gelden.

• In tegenstelling tot eerdere jaren is over 2003 duidelijk 
welke beleidsdoelen de gemeente zich heeft gesteld en
welke activiteiten daarbij hoorden. Dit betekent een
aanzienlijke verbetering van de informatiewaarde en
leesbaarheid van het jaarverslag. De
Rekenkamercommissie betreurt het dat het verslag
niet duidelijk maakt of de activiteiten hebben bijge-
dragen aan het bereiken van de doelen. De beschrij-
ving van activiteiten is uiteenlopend en vaak in alge-
mene termen. Lang niet altijd worden concrete presta-
ties of resultaten genoemd. En of het beleid heeft
gekost wat het volgens de Haarlemse gemeenteraad
mocht kosten, wordt in het verslag niet of nauwelijks
genoemd, terwijl dit in de duale verhouding tussen
Raad en College één van de hoofddoelen van de
Jaarrekening is. De Rekenkamercommissie vraagt het
College om de verantwoording over de beleidsresulta-
ten te verbeteren.

• Vorig jaar constateerde de Rekenkamercommissie een 
grote onduidelijkheid in de verantwoording over het
al dan niet inlopen van onderhoudsachterstanden. In
het jaarverslag over 2003 zijn lange lijsten opgenomen
met namen van straten, pleinen, walmuren, bruggen,
groenvoorzieningen et cetera, waaraan onderhoud is
gepleegd. Maar er wordt niet aangegeven of deze
onderhoudswerkzaamheden voorgenomen waren, of
de voortgang volgens schema verloopt en hoeveel geld
er aan werd uitgegeven. De gemeente heeft zich als
doel gesteld dat het achterstallig onderhoud in 2012 is
weggewerkt. Dat het achterstallig onderhoud nog elk
jaar toeneemt en op 44 miljoen euro becijferd wordt,
staat niet in de jaarrekening, terwijl die informatie wel
aanwezig is. De commissie vindt dat volgend jaar veel
beter moet worden aangegeven hoe het er met het
onderhoud voorstaat. 

• De Rekenkamercommissie vroeg zich ook af hoe de 
gemeente in 2003 de regie heeft gevoerd bij de finan-
ciering van het onderhoud van de schoolgebouwen.
Het budget daarvoor geeft de gemeente door aan de
schoolbesturen, die kunnen bepalen wat ze er mee
doen. Om de grote achterstanden in het onderhoud
van de schoolgebouwen aan te pakken, heeft de
gemeenteraad 2 miljoen euro extra uitgetrokken voor
2003 en 2004. Maar in 2003 blijkt dit geld niet te zijn
uitgegeven. De schoolbesturen konden het niet eens
worden over de verdeling. De Rekenkamercommissie
vindt dit ongewenst, want zo blijven urgente onder-

houdsproblemen bestaan. De commissie wil duide-
lijkheid over de mogelijkheden die de gemeente heeft
om ervoor te zorgen dat het extra geld goed besteed
wordt.

Tijdens de raadsbehandeling van de jaarrekening werden
alle aanbevelingen van de RKC door de raad overgenomen
en beloofde het college van B&W te komen met een plan
van aanpak voor het opvolgen van de aanbevelingen van
de RKC en de accountant. Dit plan van aanpak is in
december in de commissie CMC besproken en akkoord
bevonden.

4.1.2: Onderzoek grote projecten
De Rekenkamercommissie heeft het initiatief genomen
een evaluatieonderzoek te laten uitvoeren naar grote fysie-
ke projecten in Haarlem. Aanleiding voor het onderzoek
vormde de constatering dat de Raad vaak wordt gecon-
fronteerd met overschrijdingen en vertragingen bij grote
projecten. Behalve naar het algemene gemeentelijk beleid,
is gekeken naar drie afzonderlijke projecten: het multi-
functionele project Appelaar (in uitvoering), het culturele
project Toneelschuur (afgerond), en het woningbouwpro-
ject Thorbeckekwartier (deels afgerond).
Het onderzoek, dat onder begeleiding van de RKC is uit-
gevoerd door Deloitte, werd afgerond in augustus 2004.
De conclusie is dat de aansturing van grote projecten van
de gemeente Haarlem onvoldoende is. De omvang van de
overschrijdingen in tijd en in geld kon in het onderzoek
niet worden vastgesteld. De oorzaken van de overschrij-
dingen zijn divers. Met name de financiële verantwoor-
ding blijft in gebreke. Ook ontbreken expliciete analyses
van interne en externe risico’s. Positieve ontwikkelingen
zijn het aanwijzen van een coördinerend wethouder, het
opzetten van het Projectmanagementbureau en het ver-
sterken van de rol van de projectleider. Recent vastgelegde
procedures geven in opzet voldoende mogelijkheden voor
verbetering van de aansturing. De kans op vertragingen en
budgetoverschrijdingen blijft echter bestaan.
De aanbevelingen bij het onderzoek zijn gericht op het
verminderen van de kans op toekomstige vertragingen en
budgetoverschrijdingen. De Rekenkamercommissie
beveelt aan de financiële basisinformatie met prioriteit op
orde te brengen. Daarnaast is structureel aandacht nodig
voor risicoanalyse en het creëren en behouden van maat-
schappelijk draagvlak. De Raad moet over grote projecten
zowel inhoudelijk als financieel veel beter geïnformeerd
worden. 
In de raadsvergadering van 13 oktober 2004 is een motie
aangenomen waarin aan B&W wordt opgedragen de aan-
bevelingen uit te voeren, in februari 2005 en in juli 2005
schriftelijk aan de commissie SO te rapporteren over de
stand van zaken bij de uitvoering van de aanbevelingen en
in december 2005 de uitvoering van de aanbevelingen te
evalueren.
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4.2. Opvolging aanbevelingen en
adviezen

4.2.1: Prestatieplannen
In 2003 heeft onderzoeksbureau IOO in opdracht van de
Rekenkamercommissie onderzoek uitgevoerd naar presta-
tieplannen als instrument in de relatie tussen de gemeente
en door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Een
belangrijke conclusie die de Rekenkamercom-missie heeft
getrokken op basis van dat onderzoek is dat de
Rekenkamercommissie voldoende vertrouwen heeft in het
werken met prestatieplannen en meent dat dit doorgezet
dient te worden, zij het met de nodige aanpassingen.
In de raadsvergadering van 28 januari 2004 stond het
onderzoek Prestatieplannen op de agenda. Alle aanbeve-
lingen van de Rekenkamercommissie zijn door de Raad
overgenomen. Daaraan vooraf ging een inhoudelijke dis-
cussie in de betreffende raadscommissie (OWSR). Het col-
lege zegde toe in april 2004 in de commissie OWSR met
een nadere uitwerking te komen. De RKC constateerde
begin juni in het gesprek met de directeur van de sector
MO over de jaarrekening dat er op dat moment nog geen
opvolging was gegeven aan de aanbevelingen. Als reden
werd opgegeven dat er niet genoeg capaciteit beschikbaar
is op de afdeling. Vanuit de Concernstaf is vervolgens
iemand beschikbaar gesteld om het plan van aanpak te
schrijven. In dat plan, dat in het voorjaar van 2005 in de
Raad zal worden behandeld, wordt de totaalaanpak van de
gemeentelijke subsidiesystematiek beschreven, en wordt
ook toegelicht welke acties er in de tussentijd reeds van
start zijn gegaan.

4.2.2: Onderzoek jaarrekening 2003
In december 2004 besprak een delegatie van de RKC met
B&W hoe verder te gaan met de verbeteringen van de
informatiewaarde van de jaarrekening. Afgesproken werd
dat de RKC een notitie zou opstellen waarin wordt inge-
gaan op de manieren waarop de jaarrekening kan worden
verbeterd. Deze notitie is op 7 februari 2005 aangeboden
aan de concerncontroller, die heeft toegezegd de notitie
onder de sectorcontrollers te verspreiden.

4.2.3: Quick Scan beveiliging kunst- en antiekcollectie Stadhuis
In de raadsvergadering van maart 2004 zijn de aanbevelin-
gen van de RKC over de beveiliging van de kunst- en
antiekcollectie van het Stadhuis besproken. Op basis van

deze bespreking heeft het college van B&W toegezegd te
zorgen voor controleerbare toegang van het stadhuis door
in de hal extra deuren te plaatsen die alleen met een pas
open gaan en toegangen ook alleen toegankelijk te maken
met een pas of bediening vanuit de receptie.

4.3. Voorbereiding onderzoek
achterstallig onderhoud
Haarlem kampt met een fors achterstallig onderhoud van
infrastructuur en openbaar groen.
Onderhoudsachterstanden doen zich voor bij straten,
bruggen, oevers, groen, verlichting, monumenten, kunst-
werken, speeltuinen en schoolgebouwen. De omvang van
de onderhoudsachterstanden wordt becijferd op minimaal
43 miljoen euro. 

De Rekenkamercommissie heeft in 2004 besloten tot het
uitvoeren van een onderzoek naar deze problematiek van-
wege:
• de financiële omvang van het achterstallig onderhoud;
• de direct merkbare gevolgen van onderhouds-

calamiteiten voor de Haarlemmers;
• de risico’s van een ondoelmatige besteding van het 

onderhoudsbudget;
• de onduidelijkheden die er nog steeds bestaan over 

de aanpak van het probleem.

De Rekenkamercommissie constateert al enkele jaren dat
de verantwoording over de mate waarin de onderhouds-
achterstanden worden ingelopen onvoldoende is. Zo blijft
onduidelijk in hoeverre de uitgevoerde onderhoudswerk-
zaamheden hebben bijgedragen aan de realisering van de
doelstelling, namelijk dat in 2012 de kwaliteit van het
onderhoud op normniveau is, het achterstallig onderhoud
is weggewerkt en budget toereikend is om kwaliteit blij-
vend te garanderen.

Het onderzoeksvoorstel is voorbereid door de RKC en
besproken met betrokken ambtenaren. In november is
aan drie onderzoeksbureaus gevraagd om offerte uit te
brengen. Dit heeft geresulteerd in de keuze voor het
onderzoeksbureau K+V. Het onderzoek wordt begeleid
door een begeleidingscommissie bestaand uit Jan de
Ridder (voorzitter), Pieter Elbers, Tahsin Onur en Martin
Vos (secretaris).
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5. Overige activiteiten

De leden van de RKC hebben in maart de cursus
“Onderzoek jaarrekening” gevolgd waarin specifiek aan-
dacht besteed werd aan de hoe de risicoparagraaf in de
jaarrekening er moet uitzien . Daarnaast werd ingegaan op
de reikwijdte van de accountantscontrole en de taakverde-
ling tussen accountant en RKC. De cursus werd verzorgd
door Stichting De Lokale Rekenkamer.  

In november 2004 heeft de voorzitter van de RKC in
Utrecht een referaat gehouden op een seminar voor
accountants over rechtmatigheidcontrole bij gemeente en
provincie in de praktijk.
In september 2004 deed de toenmalige secretaris van de
RKC, Elsbeth van Dam, mee aan een debat over de reken-
kamer en dualisering op de door de Stichting Lokale
Rekenkamer georganiseerde dag van de Lokale
Rekenkamer.



6. Financiën
De RKC had in 2004 een onderzoeksbudget tot haar
beschikking van € 39.000. Daarnaast bestond er een mate-
rieel budget van ruim € 10.000 en een personeel budget
van ter grootte van € 45.000. Verder heeft de commissie de
beschikking over een voorziening die op 1 januari 2004 
€ 60.000 bedroeg.
De werkelijke lasten in 2004 zijn hoger uitgevallen dan

begroot. De personele lasten zijn vooral als gevolg van tij-
delijke vervanging van de secretaris wegens zwanger-
schapsverlof uitgekomen op € 58.000. Daarnaast overste-
gen de kosten van het onderzoek naar grote projecten
(€ 52.000) het onderzoeksbudget. Aan materiële zaken is in
2004 € 6000 uitgegeven.
De overschrijdingen van het onderzoeksbudget en het
personele budget zijn deels ten laste gebracht van de 
voorziening, die daarmee per ultimo 2004 op ongeveer 
€ 44.000 kwam te staan. 
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Van de voorzitter: 
De Rekenkamercommissie werkt!

2004 was voor de rekenkamercommissie intern een jaar van overgang. Als nieuwe voorzitter viel
ik met mijn neus in de boter, vlak voor de jaarrekening.  Een enthousiaste commissie, een erva-
ren secretaris en het feit dat de vorige voorzitter Stan Kaatee uitstraalde én verkondigde dat de
RKC toch echt een van de leukste aspecten van het raadslidmaatschap was, deden me snel in het
diepe springen. Op driekwart van het jaar kwam de volgende overgang. Elsbeth van Dam, sinds
de oprichting een deskundige en gedreven secretaris, vond een nieuwe uitdaging in een onder-
zoeksbaan bij Amsterdamse rekenkamer. Snel moest er een nieuwe secretaris worden gevonden.

En dat lukte in de persoon van Martin Vos, afkomstig uit de wereld van het beleidsonderzoek.
Ook de personele samenstelling van de commissie veranderde: naast de vorige voorzitter hebben nog twee raadsle-
den de commissie verlaten, zodat er in 2004 in totaal drie nieuwe leden tot de commissie zijn toegetreden.

In het rapport over de jaarrekening 2003 werd de lijn van de vorige jaren voortgezet. Daarbij was de informatie-
waarde weer een punt van kritiek. Een belangrijk punt waar de RKC aan blijft hechten, vooral nu het trek- en duw-
werk van de commissie langzamerhand vruchten begint af te werpen. We zijn er nog lang niet, maar het jaarverslag,
tenslotte het belangrijkste integrale controledocument voor de Raad, verbetert.
Ook de andere onderzoeken van de commissie worden goed opgepakt door de raad, die er op haar beurt weer bij het
college op aandringt om alle aanbevelingen die uit de onderzoeken volgen, niet alleen op te volgen, maar ook uit te
voeren.  Regelmatig worden in raads- en commissievergaderingen de onderzoeken en bevindingen van de RKC door
zowel college- als raadsleden aangehaald om kracht bij te zetten in beleidsdiscussies. Het duurt soms een tijdje maar
er veranderen dingen. Zo zijn de veranderingen die nu zijn ingezet in de subsidiestructuur van de gemeente mede
ingegeven door het rapport van de RKC over de prestatieplannen. Als gevolg van het onderzoek Grote Projecten is
toegezegd de aanpak van risicomanagement te verbeteren, wordt de financiële informatie aan de raad verbeterd en
wordt het college meer dan vroeger gevraagd kredietaanvragen met cijfers te onderbouwen. De RKC draagt dus bij
aan het controlerend en sturend vermogen van de raad. De rekenkamer blijkt zich nu inderdaad te ontwikkelen tot
het instrument dat de wetgever bij de start van het dualisme voor ogen stond.

Het kan echter nóg beter. In de loop van 2004 heeft de RKC zich bezonnen op haar functioneren en begin 2005
wordt een voorstel aan de raad gepresenteerd voor een andere structuur van de commissie per 2006. Een kleinere
commissie met enkele externe leden moet zorgen voor meer deskundigheid en een grotere onderzoekscapaciteit. De
secretaris krijgt, zo de raad daarmee instemt, meer uren, zodat ook hij ingezet kan worden voor onderzoekswerk. Zo
wordt bereikt dat meer onderzoek in eigen beheer kan gebeuren en we minder afhankelijk zijn van dure bureaus.
De RKC gaat dus doelmatiger en doeltreffender functioneren en dat is precies volgens de meetlat waar we ook de
gemeentelijke organisatie zo graag langs leggen!

Lukas Mulder




