
Interne procedure aanbieding en behandeling rekenkamerrapporten

Legenda

Zwarte tekst: huidige afspraken

Geconstateerde knelpunten: 
 De termijnen voor het uitbrengen van een technische en bestuurlijke reactie zijn voor het 

college te kort.
 Moet het initiatiefvoorstel door de raadscommissie of door het FVO in procedure worden 

gebracht?
 Het in de raad moeten indienen van amendementen moet tot een minimum kunnen 

worden beperkt.

Rode tekst en doorhalingen: voorgestelde wijzigingen.

1 Start onderzoek markeren door brief RK aan raad en college.
2 Overleg voorzitter RK met gemeentesecretaris/algemeen directeur en griffie over 

procedure en tijdpad.
3 Informatieverzoeken worden door de RK via de ambtelijk secretaris bij de 

gemeentesecretaris concerncontroler neergelegd; deze draagt namens het college zorg 
voor de informatieverstrekking.

4 Aanbieding concept-rapport door RK aan college ten behoeve van technische reactie 
(controle op feitelijke onjuistheden). College brengt binnen 4 weken 3 weken technische 
reactie uit.

5 De technische reactie van het college is niet-openbaar zonder eindtermijn (wordt op de 
niet-openbare besluitenlijst gezet).

6 Aanbieding concept-rapport met concept-conclusies en aanbevelingen door RK aan het 
college ten behoeve van bestuurlijke reactie. College brengt binnen 4 weken bestuurlijke 
reactie uit.

7 De bestuurlijke reactie is niet-openbaar (wordt op de niet-openbare besluitenlijst gezet) 
tot de aanbieding van het eindrapport door RK aan raad met bestuurlijke reactie college 
als bijlage.

8 Het concept-rapport en de concept-conclusies en aanbevelingen van de RK kunnen nog 
door de RK worden gewijzigd. 

9 Aanbieding eindrapport met bestuurlijke reactie college als bijlage door RK aan raad, in 
afschrift aan college. Rapport is openbaar.

10 Het rapport wordt zonder raadsvoorstel op agenda gezet van commissie tot wiens 
taakveld het onderwerp behoort.
Eindrapport wordt door de agendacommissie geagendeerd voor een 
informatiebijeenkomst. 

11 (Voorzitter) RK houdt presentatie over onderzoeksrapport tijdens die 
commissievergadering. 
Presentatie (voorzitter) RK in informatiebijeenkomst.

12 De commissiegriffier maakt inhoudelijk raadsvoorstel (initiatiefvoorstel vanuit 
inhoudelijke raadscommissie) op basis van commissiebehandeling (mits fracties 
grotendeels op één lijn zitten). 
Eindrapport wordt door de agendacommissie geagendeerd voor de commissie tot wiens 
taakveld het behoort, in de vergadercyclus volgend op die van de 
informatiebijeenkomst. Griffie maakt voor de commissiebehandeling een procedureel 
initiatiefvoorstel van het FVO om kennis te nemen van de conclusies en de 
aanbevelingen over te nemen. 

13 De volgende vergadering komt het rapport met inhoudelijk raadsvoorstel in de 
commissie aan de orde, aansluitend in de raad. 

14 Betreft het een eenvoudig onderzoek met conclusies en aanbevelingen, die zonder meer 
door de raad overgenomen kunnen worden, of blijven de opvattingen van de 
verschillende fracties na de commissiebehandeling sterk uiteen lopen, dan gaat het 
rapport met een procedureel initiatiefvoorstel vanuit de inhoudelijke raadscommissie, 
opgesteld door de griffie, meteen door naar de raad, alwaar amendementen kunnen 
worden ingediend.  

15 Raadsbehandeling RK-rapport met raadsbesluit over conclusies en aanbevelingen. 
16 Griffie plaatst de door de raad aangenomen aanbevelingen op de voortgangsrapportage 

van de desbetreffende raadscommissie. 
17 Uitwerking door de raad aangenomen aanbevelingen door het college. Als nakoming van 

de aanbevelingen een raadsbesluit noodzakelijk maakt, zorgt het college ervoor dat een 



raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd; betreft het nakoming door het college, dan 
wordt de raad hiervan in kennis gesteld via de jaarstukken of indien nodig door middel 
van een rapportage of brief.

17 Raad wordt telkens in de jaarstukken geïnformeerd over de stand van zaken nakoming 
aanbevelingen.

Aan het derde knelpunt kan niet tegemoet worden gekomen. Er zullen amendementen nodig 
blijven om delen van het voorgestelde raadsbesluit niet over te nemen. Een raadsvoorstel over 
rekenkamerrapporten wijkt in die zin niet af van reguliere raadsvoorstellen. Zij kunnen niet 
tussentijds worden gewijzigd.

Procedure:

 Bespreken met gemeentesecretaris. 
 Voorleggen aan voorzitter RK.
 Bespreken in FVO.
 Raadsvoorstel maken voor aanpassen procedure (is bijlage bij RvO raad).


