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Samenvatting

De rekenkamercommissie heeft zich voorgenomen het eigen functioneren onder de loep te gaan
nemen. De commissie vindt het tijd na een aantal jaren opnieuw te onderzoeken of de raad zich
ondersteund voelt door het werk van de commissie, hoe het staat met de doorwerking van
aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan en of in werkwijze en rapportages nog verbeteringen
zijn aan te brengen. De laatste evaluatie dateert uit 2009. De commissie ziet een drietal opties voor
de wijze waarop de evaluatie kan worden uitgevoerd. De commissie verzoekt de raad zich uit te
spreken over de keuze voor de evaluatievariant. De raad ontvangt op basis van de evaluatie een
rapportage van de resultaten, aanbevelingen en een plan van aanpak. De voorzitter polst thans bij
twee of drie andere RKC’s of zij interesse hebben hieraan deel te nemen.

1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
De Raad besluit
De Rekenkamercommissie te verzoeken het functioneren van de Rekenkamercommissie
Oostzaan te evalueren en de evaluatie uit te voeren door middel van optie 3 en de raad
te informeren over de uitkomst van de evaluatie.
Beleidskader
Gemeentewet artikel182, verordening RKC gemeente Oostzaan

2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding

De rekenkamercommissie heeft zich voorgenomen het eigen functioneren onder de loep te gaan
nemen. De commissie vindt het tijd na een aantal jaren opnieuw te onderzoeken of de raad zich
ondersteund voelt door het werk van de commissie, hoe het staat met de doorwerking van
aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan en of in werkwijze en rapportages nog verbeteringen
zijn aan te brengen.

Probleem

De commissie ziet een drietal opties voor de wijze waarop de evaluatie kan worden uitgevoerd.
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Doel/resultaat
Op basis van een evaluatie inzicht in de o.a. volgende aspecten: of de raad zich ondersteund

voelt door het werk van de commissie; hoe het staat met de doorwerking van aanbevelingen die de
rekenkamer heeft gedaan; of in de werkwijze en rapportages nog verbeteringen zijn aan te brengen
3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage

De commissie ziet een drietal opties voor de wijze waarop de evaluatie kan worden uitgevoerd:
1. Door de raad of commissie zelf uit te voeren door middel van een interne enquête onder de
raadsleden en enkele interviews,
2. Door uit te besteden aan een deskundig externe persoon of orgaan, die werkwijze, relaties
en rapporten van de rekenkamer onderzoekt en zijn bevindingen en aanbevelingen daarover
rapporteert,
3. Door middel van intervisie met andere rekenkamers (zgn. ‘peer review’). Dit zou inhouden
dat een klein aantal rekenkamers (bij voorkeur drie) een vertegenwoordiger afvaardigt in een
gezamenlijke evaluatiecommissie. Deze commissie neemt bij toerbeurt een rekenkamer
onder de loep aan de hand van tevoren met alle commissies afgestemde werkwijze en
onderzoekcriteria (waar ook de raad bij zal worden betrokken). Hierbij is het zo, dat de
steeds wisselende vertegenwoordiger van de onderzochte rekenkamer geen deel uitmaakt
van het onderzoeksteam.
De rekenkamercommissie Oostzaan geeft de voorkeur aan methode 3 (intervisie). De raad
ontvangt op basis van de evaluatie een rapportage van de resultaten, aanbevelingen en een plan
van aanpak. De voorzitter polst thans bij twee of drie andere RKC’s of zij interesse hebben
hieraan deel te nemen
Financiële middelen
nvt
Betrokkenen
Raad, RKC
Communicatie
De resultaten van het onderzoek worden gecommuniceerd aan betrokkenen.
Bijlagen
-De Rekenkamercommissie,
Voorzitter
W. van Balen
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Onderwerp

RV-nummer:

15/64

Evaluatie RKC

Datum:
Procedure:

2 december 2015
Commissie ABV:
7 december 2015;
Raad: 14 december
2015

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van de Rekenkamercommissie d.d.: 2 december 2015

Besluit:
De Rekenkamercommissie te verzoeken het functioneren van de Rekenkamercommissie
Oostzaan te evalueren en de evaluatie uit te voeren door middel van optie 3 en de raad
te informeren over de uitkomst van de evaluatie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 14 december 2015.
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof
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