
Rekenkamercommissie Ooststellingwerf bestaat in 2010 vier jaar. In de achter ons liggende jaren zijn 
zes onderzoeken uitgevoerd en even zoveel rapporten aan de raad aangeboden. De onderzoeken 
hebben zich gericht op diverse aspecten binnen het gemeentelijk domein en hebben zich steeds 
geconcentreerd op de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering van het beleid. 
 
De rekenkamercommissie vindt de kwaliteit van haar inspanningen van groot belang en ziet ook graag 
dat het effect van het rekenkamerwerk zich vertaalt in concrete verbeterresultaten binnen zowel de 
ambtelijke organisatie als binnen de beleidscyclus. Om daarover een goed beeld te verkrijgen, heeft 
de rekenkamercommissie aan het onderzoeksbureau Partners & Pröpper gevraagd om een evaluatie 
onderzoek naar het functioneren van de rekenkamercommissie uit te voeren. Het resultaat van dit 
onderzoek is vastgelegd in een rapport van bevindingen met conclusies en aanbevelingen. De 
rekenkamercommissie biedt u hierbij dit rapport in ongewijzigde vorm aan. 
 
De procedure rond het tot stand komen van dit rapport is enigszins anders dan gewoonlijk. Er is voor 
gekozen om geen ambtelijk of bestuurlijk wederhoor toe te passen. Dit onderzoek betreft namelijk ook 
en vooral het functioneren van de rekenkamercommissie en is voor een deel ook gericht op de 
rekenkamercommissie. Wij achten het zuiverder om het rapport als integraal document ter tafel te 
leggen en vervolgens met elkaar te bespreken wat de resultaten betekenen voor de gemeente 
Ooststellingwerf en voor de rekenkamercommissie van de gemeente Ooststellingwerf. 
 
Het voorrecht van de rekenkamercommissie als opdrachtgever voor dit onderzoek is wel, dat de 
rekenkamercommissie het rapport reeds heeft kunnen bestuderen en daaraan ook reeds enkele 
voorlopige conclusies aan heeft kunnen verbinden. De rekenkamercommissie wil deze graag tezamen 
met het rapport aan u aanbieden. 
 
In de conclusies, zoals deze in het eerste hoofdstuk zijn verwoord, ziet de rekenkamercommissie een 
bevestiging van de aanpak die in de afgelopen jaren is gekozen. En ook waardering voor het werk 
spreekt uit de conclusies. Tegelijkertijd is er de nodige zorg over de mate waarin de 
onderzoeksrapporten hebben geleid tot daadwerkelijke aanpassingen of verbeteringen van de 
uitvoering van het beleid. De rekenkamercommissie zou daarover graag van gedachten wisselen met 
college en raad.. 
Ook in de aanbevelingen worden zaken genoemd, die volgens de rekenkamercommissie een goede 
aanleiding zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Immers, het adequaat uitvoeren van de 
controlerende taak door de raad wordt versterkt en verbijzonderd door het functioneren van de 
rekenkamercommissie. Als wij met elkaar de werkwijze zodanig kunnen verbeteren, dat het resultaat 
van de onderzoeken meer aansluit bij de politieke actualiteit, dat de focus van de te onderzoeken 
aspecten overeenkomt met de prioriteiten in het politieke bedrijf en dat de inhoudelijke en procedurele 
betrokkenheid over en weer wordt geïntensiveerd, dan kunnen de kwaliteit en de bruikbaarheid van 
het rekenkameronderzoek nog verder verbeteren. Ook hierover zouden wij graag in gesprek gaan met 
college en raad. Het spreekt voor zich dat in die gesprekken ook de randvoorwaarden, waaronder het 
budget, aan de orde zullen komen. 
 
De rekenkamercommissie spreekt de hoop uit dat deze evaluatie zal leiden tot een 
gemeenschappelijke aanpak, leidend tot een steeds beter functionerend gedualiseerd 
gemeentebestuur, ondersteund door een efficiënt en effectief ambtelijk apparaat. 


