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Projectgroep lokale rekenkamers
Projectbeschrijving
Gemeenten zijn sinds 2002 verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie in te stellen. De
rekenkamers zijn een belangrijk instrument ten behoeve van de gemeenteraad bij de invulling van de
controlerende en kaderstellende rol. De meeste gemeenten beschikken over een rekenkamer of
rekenkamerfunctie, maar niet in alle gemeenten functioneert die even goed. De minister van BZK
heeft een wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers bij de Tweede Kamer ingediend dat tot
doel heeft een sluitend wettelijk stelsel te creëren voor gedegen rekenkameronderzoek in elke
gemeente ten behoeve van de controlerende en kaderstellende rollen van de raad.1
Tevens wordt door het ministerie van BZK een projectgroep lokale rekenkamers ingesteld. Daarmee
wordt, in samenwerking met de VNG, uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de
onafhankelijke werkgroep lokale rekenkamers, die in 2018 en 2019 in 37 gemeenten gesprekken
heeft gevoerd over het belang van rekenkameronderzoek voor de controlerende rol van de raad.2 De
werkgroep constateerde dat versterking van de rekenkamers en rekenkameronderzoek wenselijk en
mogelijk is.
De projectgroep lokale rekenkamers zal gaan bestaan uit drie burgemeesters, drie griffiers en drie
rekenkamerleden. De belangrijkste taken van de projectgroep zijn:
•

•

Het adviseren van gemeentebesturen die ondersteuning willen of kunnen gebruiken bij de
inrichting en/of het functioneren van hun lokale rekenkamer en het versterken van de relatie
met de raad en het college;
Het delen van kennis en informatie over de versterking van lokale rekenkamers, zodat
andere gemeenten hiervan kunnen leren.

De projectgroep wordt ingesteld voor een periode van drie jaar en bezoekt per jaar ongeveer 25
gemeenten, elk lid bezoekt dus circa 8 gemeenten. De bezoeken zijn vrijwillig. Daarnaast biedt de
projectgroep deze en andere gemeenten handreikingen voor de versterking van hun rekenkamers in
de vorm van inspiratiekaders.3 De projectgroep is onafhankelijk en brengt halfjaarlijks een verslag uit
aan de minister van BZK over de voortgang van de werkzaamheden. Projectgroepleden moeten
rekening houden met in totaal 10 tot 12 vergaderingen per jaar en -zodra de coronacrisis dat toelaatook reistijd.
Begeleidingscommissie
Het project wordt in samenwerking met de VNG, NVRR, NGB, VvG en NVVR uitgevoerd. Deze
organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan de begeleidingscommissie. Deze
begeleidingscommissie komt twee keer per jaar bijeen om de voortgang van de werkzaamheden te
bespreken. De projectgroep wordt ondersteund door adviesbureau PBLQ, dat in opdracht van BZK
het secretariaat voert en de projectcommunicatie verzorgt.
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Profielschets leden projectgroep
Voorzitter van de projectgroep – burgemeester (v/m)
De voorzitter van de projectgroep is een inspirerende burgemeester van een middelgrote gemeente
die het belang van een sterke lokale rekenkamer ten behoeve van de controlerende en
kaderstellende rol van de raad onderschrijft en andere gemeentebesturen daarover kan adviseren.
Het ministerie is op zoek naar een verbinder die beschikt over een uitgebreid bestuurlijk netwerk,
waaronder bij de VNG en het NGB. De voorzitter heeft bij voorkeur ervaring in gemeenten van
verschillende grootte. De voorzitter is tevens voorzitter van de sub-projectgroep in zijn/haar regio
(Noord, Midden of Zuid). Deze subcommissie bestaat naast de burgemeester uit een griffier en een
lid van een lokale rekenkamer.
Projectgroeplid en voorzitter sub-projectgroep – burgemeester (v/m)
De overige twee burgemeesters komen bij voorkeur uit een andere regio dan de voorzitter van de
projectgroep. Zij fungeren als voorzitter van de sub-projectgroep in hun eigen regio en vicevoorzitter
van de projectgroep. Ook voor deze rol is het ministerie van BZK op zoek naar een inspirerende
burgemeester die het belang van de lokale rekenkamer voor de raad onderschrijft. De burgemeester
heeft een goed bestuurlijk netwerk in de regio en heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring in een
kleinere of middelgrote gemeente. Hij is gemotiveerd om zijn kennis en ervaring met lokale
rekenkamers te delen zodat andere gemeentebesturen hiervan kunnen leren.
Projectgroeplid – griffier (v/m)
Voor de projectgroep zijn we op zoek naar drie griffiers die de rekenkamer een belangrijk
raadsinstrument vinden en deze willen helpen versterken: een griffier uit de regio Noord, een uit de
regio Midden en een uit de regio Zuid. Naast deze regionale spreiding, zoeken we ook naar een
spreiding in gemeentegrootte. Uit eerdere projecten en onderzoek is gebleken dat met name bij
kleinere gemeenten (20.000< inwoners) en middelgrote gemeenten (20.000 - 50.000 inwoners)
ondersteuning van de rekenkamers wenselijk is. Daarom zijn wij voor deze projectgroep nadrukkelijk
op zoek naar griffiers die ervaring hebben in gemeenten van deze omvang. Wij zoeken naar griffiers
die gemeentebesturen kunnen adviseren over het samenspel van alle betrokkenen gemeentelijke
organen dat nodig is voor een goed werkende lokale rekenkamer.
Projectgroeplid – lid van lokale rekenkamer of rekenkamercommissie (v/m)
Voor de projectgroep lokale rekenkamers zijn wij op zoek naar drie deskundige leden van een
rekenkamer of rekenkamercommissie. Net als bij de overige projectgroepleden is ook hier de
regionale spreiding van belang. Het ministerie van BZK zoekt een rekenkamerlid of onderzoeker uit
Noord-, een uit Midden- en een uit Zuid-Nederland. Van deze projectgroepleden wordt met name
gevraagd dat zij gemeenten kunnen adviseren over goede voorbeelden van rekenkameronderzoek en
over de doorwerking van rekenkameronderzoek.
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Werving van projectgroepleden
Het ministerie van BZK is gestart met de werving van de leden van de projectgroep en wordt hierbij
ondersteund door adviesbureau PBLQ. Het ministerie vraagt de koepelorganisaties VNG, NGB, VvG
en NVRR om op basis van bovenstaande profielschetsen potentiële projectgroepleden aan te dragen,
om te komen tot een ´longlist´ van projectgroepleden. Op basis van de profielschetsen wordt
vervolgens een ´shortlist´ opgesteld van burgemeesters, griffiers en rekenkamerleden die door PBLQ
worden benaderd voor een rol in het project. Indien er bij de door PBLQ benaderde personen
belangstelling bestaat voor lidmaatschap van de projectgroep vindt een gesprek plaats met
vertegenwoordigers van het ministerie van BZK. Voor de beoogde voorzitter geldt dat deze zal
worden benaderd door de SG van BZK of diens plaatsvervanger.
Aanstelling en vergoeding van projectgroepleden
De leden van de projectgroep worden aangesteld door het ministerie van BZK bij ministerieel besluit.
De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor een periode van drie jaar; van medio juni 2021 tot
medio juni 2024. Mogelijk vindt een verlenging plaats voor een periode van twee keer één jaar. De
leden van de projectgroep ontvangen een vergoeding conform de Wet vergoedingen adviescolleges
en commissies. Reiskosten worden vergoed door BZK.
Meer informatie over het project ondersteuning lokale rekenkamers?
Voor vragen aan het ministerie van BZK over dit project kunt u terecht bij David Gutteling via
david.gutteling@minbzk.nl of 06-4689 3437. Voor algemene informatie over het project kunt u
terecht bij Peter van Enk (E: p.van.enk@pblq.nl, T: 06 514 16 822).

