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Colofon 
 
De Rekenkamercommissie Westland  
 
De Rekenkamercommiss ie van de  gemeente W est land  (h ierna:  RKC W estland) is  e ind 2005 

op grond van de Gemeentewet  ingeste ld .  De RKC W est land bestaat  u i t  dr ie  externe leden  

(w.o.  de  voorzi t ter ) ,  dat  wi l  zeggen leden d ie  afkomst ig  z i jn  van bui ten de gemeenteraad 

en twee in te rne leden.  Zowel  de externe a ls  de in terne leden zi jn  door de gemeenteraad 

benoemd. Daarnaast  wordt  de commiss ie onders teund door een ambte l i jk  secretar is .   
 
De RKC onderzoekt  de doelmat igheid en de doel t re f fendheid van he t  beheer van de 

organisat ie  en van het  gevoerde  bele id  van het  co l lege.  Bi j  doelmat igheid  wordt  met  name 

onderzocht  o f  het  be le id  tegen zo laag mogel i jke  kosten is  u i tgevoerd en b i j  

doel t re f fendheid of  het  gewenste ef fect  is  bere ik t .  Het  werkter re in  van de  RKC W est land 

s t rekt  z ich u i t  over  a l le  gemeente l i jke organen en g el ieerde ins te l l ingen.  De leden van he t  

co l lege van B&W  en de ambtenaren van de gemeente zi jn  verp l icht  in fo rmat ie  te  

vers t rekken a ls  de RKC West land daarom vraagt .  De RKC W est land formuleer t  op bas is  

van de fe i ten d ie  z i j  in  haar onderzoeken heef t  geconst ateerd,  conc lus ies en 

aanbevel ingen.  Z i j  legt  d i t  a l les ,  inc lus ie f  een eventuele react ie  van he t  Col lege van B&W  

en nawoord van  de RKC hierop,  vast  in  de vorm van onder meer rapporten of  br ieven,  

ger icht  aan de gemeenteraad.  Het  is  aan de raad  te  bes lu i ten  a l  dan  n ie t  act ie  te  

ondernemen naar aanle id ing van de u i tkomsten van het  onderzoek.   
 
De RKC W est land is  derhalve een ‘ i ns t rument ’  van de raad dat  erop ger i cht  is  de 

raads leden te  ondersteunen b i j  hun contro le rende taak.  De RKC heef t  een onafhankel i jke 

pos i t ie  b innen de gemeente.  De RKC bepaal t  ze l f  welke onderzoeken zi j  za l  ins te l len.  

Eventuele verzoeken voor het  doen van onderzoek van ( leden van) de  gemeenteraad en/of  

burgers  van de gemeente W est land,  za l  de RKC West land beoordelen en ind ien passend 

b innen haar taken en  bevoegdheden in  het  onderzoeksprogramma opnemen.  
 
 
Samenstel l ing Rekenkamercommissie  
 
De commiss ie bestaat  u i t  de vo lgende leden:  
 

Voorzi t ter   mevrouw drs .  F .C.  Buruma   

Exte rne leden   de heer mr.  N.  Ni jdam  

   de heer A.W . Timmerman                                                                                                             

Raads leden   mevrouw P.  Schef fers -van der  Le l i j  

de heer mr.  P.J .L.J .  Dui j sens  

 

Ambte l i jk  secretar is   de heer D.  van Vl ie t 
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RKC-onderzoek naar doorwerking van aan-
bevelingen van een vijftal RKC-onderzoeken

Geachte leden van de Raad,

De Rekenkamercommissie Westland (RKC) heeft het onderzoek naar de doorwerking van aanbe-
velingen van een vijftal RKC-onderzoeken afgerond. Voor u ligt het eindrapport van dit onderzoek

Het onderzoek
Het onderzoek is in de periode oktober t/m november 2018 uitgevoerd door onderzoeksbureau
Andersson Elffers Felix (AEF) uit Utrecht. Het onderzoeksteam bestond uit de heer Jasper Ster-
renburg (projectleider van dit onderzoek), de heer Yourai Mol en mevrouw Sophie van der Spek.
De werkgroep van de RKC bestond uit de heer Nils Nijdam (extern lid RKC en lid-rapporteur van
dit onderzoek), de heer André Timmerman (extern lid RKC) en de heer Dick van Vliet (secretaris)

Bestuurlijk wederhoor
De aanbieding van het rapport heeft onverhoopt vertraging opgelopen doordat de protocollaire
termijn van drie weken (artikel 9.2 Onderzoeksprotocol RKC Westland) voor de bestuurlijke reac-
tie fors werd overschreden. ln artikel 13, lid 10, van de RKC-verordening is bepaald dat het be-
stuur in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een door de RKC bepaalde termijn, die tenmin-
ste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het onderzoeksrapport aan de RKC kenbaar te ma-
ken. Helaas mocht de RKC pas na zes weken een bestuurlijke reactie ontvangen. De RKC ver-
trouwt erop dat het college hiervoor gegronde redenen had en dat het zich in de toekomst zal
houden aan de door de raad vastgestelde - en naar onze mening ook redelijke - reactietermijn.

De RKC is verheugd dat het college zich kan vinden in de strekking van het rapport en dat het
college van mening is dat het onderzoek een aantal belangrijke leerpunten heeft opgeleverd.
Daarnaast geeft het college in de bestuurlijke reactie aan dat zij graag willen voldoen aan de
aanbeveling om terugkoppeling te geven aan de raad en de RKC over de opvolging van aanbeve-
lingen. De RKC is er van overtuigd dat dit kan bijdragen aan het continue leerproces in de inter-
acties tussen raad, RKC, college en organisatie.
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Doorkijk op 4 jaar onderzoek
Het onderliggende onderzoek is ongebruikelijk in de zin dat de bevindingen eerdere RKC onder-
zoeken betreffen en dat een deel van de aanbevelingen relevant zijn voor de RKC zelf. Om die
reden maken wij de raad graag deelgenoot van onze reactie op de rapportage, die een (ambtelij-
ke) blik biedt op vier jaar rekenkameronderzoek in de gemeente Westland. De RKC is verheugd
om te lezen dat een aanzienlijk aantal aanbevelingen inmiddels is terug te vinden in gemeentelijk
beleid. De in het rapport veelvuldig terugkerende vraag of een effect is bereikt dankzij of ondanks
een RKC onderzoek, zal immer lastig zo niet onmogelijk te beantwoorden zijn. De RKC accepteert
dat verschillende partijen elk een eigen perspectief hebben. De geïnterviewde ambtenaren zullen
neigen naar de visie dat het beleid ook zonder een RKC rapport een vergelijkbare vorm zou heb-
ben, terwijl de RKC van mening is dat haar rapporten een grotere invloed hebben gehad. Wij zien
dat van de vijf onderzochte rapporten, vier rapporten een aanwijsbare doorwerking hebben gehad.
Het rapport Kernen tussen de Kassen had nauwelijks doorwerking en daaruit trekt de RKC belang-
rijke leerpunten voor haar toekomstige onderzoeken. Hoewel kernenbeleid door meerdere raads-
fracties en een burger werd genoemd als aandachtspunt, werd de door de RKC gekozen onder-
zoeksopzet en -uitkomst niet gedragen door college en ambtelijk apparaat. Daarbij komt dat het
onderzoeksobject een visiestuk betreft, dat geen te evalueren beleidsdoelen kent. Dat een en
ander pas aan het eind van het onderzoek aan het licht kwam en vervolgens escaleerde, verwijt
de RKC zichzelÍ.

Spann i ngsveld
De RKC merkt op dat voor een goede doorwerking niet alleen een kwalitatieÍ hoogstaand rapport
nodig is met SMART aanbevelingen, maar dat daarvoor ook een college en ambtenaren nodig zijn
die open staan om bij onderzoeken samen op te trekken, om te leren en te verbeteren. Anderzijds
heeft de RKC een positie waarbij het van belang is om de raad onafhankelijk inzicht te geven in
de stand van zaken zonder beïnvloeding door college en ambtenaren. ln een RKC onderzoek kun-
nen zaken aan het licht komen die het college of ambtenaren ongelegen komen. Het is de rol van
de RKC om de onderzoekstechnische kwaliteit te bewaken ten dienste van de raad. Het is vervol-
gens aan de raad om het college te verzoeken bepaalde aanbevelingen uit te voeren en om de
opvolging te monitoren. Het rapport en onze reactie op de leerpunten kunnen in het licht van dit
spanningsveld worden gelezen.

Leerpunten voor de RKC
Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen worden ln het rapport aanbevelingen gegeven, die
ook voor de RKC relevant zijn. Daaruit trekt de RKC de volgende leerpunten:

r De doorwerking van de aanbevelingen is groter wanneer het college en ambtelijke orga-
nisatie de onderzoeksopzet en de aanbevelingen herkennen. Op dit moment worden amb-
telijke organisatie en college over de inhoud van het onderzoek geïnformeerd middels
een startbijeenkomst. Dan staat de vraagstelling en de onderzoeksopzet al vast. Het ge-
volg hiervan is dat de vraagstelling niet altijd wordt herkend door het college en ambtelij-
ke organisatie. De RKC wil dit voor de toekomst ondervangen door:

1. Naast de raad ook het college in de gelegenheid te stellen wensen, adviezen en
bedenkingen over het concept-onderzoeksprogramma, dat jaarlijks door de RKC
wordt opgesteld, kenbaar te maken;

2. ln de voorfase van het onderzoek de onderzoeksopzet met de portefeuillehouder
en/of de gemeentesecretaris te bespreken, met het doel te komen tot een herken-
bare vraagstelling;
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3. Nadat het onderzoek is afgerond en voordat het rapport uitgaat voor bestuurlijk
wederhoor de aanbevelingen bespreken en toelichten aan de portefeuillehouder
en ambtelijke organisatie, zodat de aanbevelingen beter worden herkend ('warme
overd racht').

De doorwerking van de aanbevelingen is groter wanneer de aanbevelingen SMART ge-
formuleerd worden. Dit is voor de RKC een belangrijk punt van aandacht. De RKC stuurt
hier op aan bij de onderzoeksbureaus, die een voorzet van de aanbevelingen geven.
De timing van het onderzoek is bepalend voor de doorwerking, waarbij onderzoeken die
parallel lopen aan een eigen beleidstraject van de gemeente versterkend maar ook over-
lappend kunnen zijn. lndien uit het gesprek met de portefeuillehouder en/of de gemeen-
tesecretaris in de voorfase van het onderzoek mocht blijken dat er sprake is van een pa-
ralleltraject in de ambtelijke organisatie dan zal de RKC afspraken maken met de ambte-
lijke organisatie om overlap te voorkomen.
Er is beperkt aandacht voor de opvolging van aanbevelingen door zowel de raad als de
RKC. Aan het Raadsoverleg Financiën (ROF) wordt periodiek een Verbeterpuntenlijst
voorgelegd. ln deze lijst, opgesteld door de ambtelijke organisatie, wordt ingegaan op de
voortgang van de aanbevelingen die door de accountant zijn aangegeven bij de jaarreke-
ningcontrole. Deze lijst zou aangevuld kunnen worden met de aanbevelingen, zoals ge-
daan door de RKC in haar onderzoeksrapporten en die de raad heeft overgenomen. Deze
lijst zou dan ook periodiek kunnen worden voorgelegd aan de RKC, zodat ook de RKC de
voortgang van haar aanbevelingen kan volgen.
Tot slot adviseert de RKC om eens per jaar in het ROF, samen met het college en de ac-
countant, de voorgenomen onderzoeken, beleidsevaluaties en eventuele speerpunten
voor de accountant bij de jaarrekeningcontrole met elkaar af te stemmen.

a

Gommissie- en raadsbehandeling
ln de raadscommissie Bestuur van 4 april 2019 wordt het rapport door de RKC officieel aangebo-
den aan de voorzitter van deze commissie. Vervolgens is het aan de raadscommissie wanneer het
rapport inhoudelijk wordt behandeld. De RKC adviseert uw raad om naast bespreking in de vak-
commissie het rapport ter besluitvorming voor te leggen in een raadsvergadering. Een concept-
raadsbesluit is als voorbeeld bij deze brief gevoegd.

Tot slot
Ten slotte zegt de RKC de raad, het college en de ambtelijke organisatie dank toe voor de open
opstelling en de medewerkin g aan het onderzoek

Hoog acht

é.t

F Buruma,
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Voorzitter Rekenkamercommissie Westland
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De raad van de gemeente W est land;  

 

ge lezen he t  rapport  van de Rekenkamercommiss ie W est land naar de doorwerk ing van aanbevel i n -

gen van een vi j f ta l  RKC-onderzoeken  in  de gemeente W est land  met  a ls  b i j lage de Nota  van  be-

vind ingen;  

 

gehoord het  advies van de commiss ie Bestuur  van 9 mei  2019 en gehoord de beraads lag ingen van 

onderhavige vergader ing ;  

 

besluit: 

1.  Kennis  te  nemen van het  rapport  van de Rekenkamercommiss ie W est land (RKC) naar de 

doorwerk ing van  aanbevel ingen van  een vi j f ta l  RKC -onderzoeken van maart  2019;  

2 .  De aanbevel ingen zoals  verwoord in  het  rapport  over  te  nemen:  

a .  Waar re levant  zu l len  in  de toekomst  b i j  de door  de raad overgenomen aanbevel i n-

gen u i t  RKC-rapporten  de u i tvoer ingstermi jn  en de act iehouder worden vastgeste ld ;  

b .  Er  v indt  jaa r l i jks  in  het  Raadsover leg Financ iën (ROF)  een over leg p laats  tussen 

raads leden,  co l lege leden,  een se lect ie  van ambtenaren en de RKC om de par t i jen 

te  consul teren over  de onderzoek sagenda van  het  vo lgend e jaar  en  de re la t ie  met  

de bele idsagenda.  

3 .  Het  co l lege te  verzoeken om ui tvoer in g te  geven aan de aanbevel ing door  terugkoppel ing 

te  geven aan de raad en  de RKC over de  opvolg ing van aanbevel ingen ,  middels  een RKC 

Aanbevel ingenl i js t  verge l i jkbaar met  de Ve rbeterpuntenl i js t .  

 

 

A ldus bes loten door  de raad in  z i jn  openbare  vergader ing van  21 mei  2019,  

 

 

de gr i f f ier ,  

 

 

 

 

A.P.M.A.F.  Bergmans  

 de voorzi t ter ,  

 

 

 

 

B.R.  Arends  
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  Reactie college van B&W 
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RKC onderzoek doorwerking aanbevelingen
5 RKC onderzoeken

Geachte leden van de Rekenkamercommissie Westland,

Op 1 februari 2019 heeft u ons het rapport van het Rekenkameronderzoek naar de doorwerking
van de aanbevelingen van een vijftal RKC-onderzoeken in de gemeente Westland, toegezonden. U

heeft ons gevraagd om een bestuurlijke reactie te geven op de conclusies en aanbevelingen van
het rapport.
Helaas was het voor ons niet mogelijk om binnen de door u gestelde termijn te reageren.

Onderzoek is ingesteld naar de doorwerking van de volgende vijf rapporten van de Rekenkamer-
com missie:
. Grondbeleid (2013)
. Kernen tussen kassen (2014)
. Monitor 3D (2015)
. lnkoop- en aanbestedingsbeleid (2015)
. Gebruik geheimhoudingsbepalingen (2016)

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van dit onderzoek. lnhoudelijk hebben wij hier
verder geen reactie op.
Wel willen wij u graag complimenteren met uw keuze voor een dergelijk onderzoek dat een aantal
belangrijke leerpunten heeft opgeleverd.

Uw aanbevelingen met betrekking tot het opstellen van de onderzoeksagenda, de planning, de
warme overdracht, het SMART formuleren van de aanbevelingen en het aÍstemmen van de aanbe-
velingen met de ambtelijke organisatie en waar nodig de portefeuillehouder steunen wij van harte.
Aan uw aanbeveling om terugkoppeling te geven aan de raad en de RKC over de opvolging van de
aanbevelingen willen wij graag voldoen. De frequentie en de manier waarop zal echter per onder-
werp verschillen.

CLUSTER

Beleid
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Wij stellen daarom voor om bij komende RKC-onderzoeken nadere afspraken te maken over de

wijze van terugkopPeling.

Hoogachtend,
burgemeester en

d n

A d ler
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estland,
eester,

B.R. Arends
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