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Wat doet de RKC?
De rekenkamercommissie van de gemeente Albrandswaard doet 

onafhankelijk en professioneel onderzoek, gericht op de 
versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad en 
van de publieke verantwoording aan de burger, met als doel de 
kwaliteit, effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het 

gemeentelijk handelen te bevorderen.!
!

!
• Beoordeling van gevoerd beleid op doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid 

• Controle achteraf, met de blik vooruit 

• Gericht op leren, niet op afrekenen



Eigen onderzoeksagenda
• De RKC stelt zelfstandig de te onderzoeken 

onderwerpen vast 

• Onderwerpen moeten relevant zijn 

• Meer maatschappelijk gericht, minder 
bedrijfsvoering 

• Ruimte voor twee onderzoeken per jaar, 
aangevuld met één of meer adviesbrieven



Relatie met de raad
• Twee tot drie maal per jaar overleg met de 

auditcommissie 

• Onderzoeksagenda, korte en lange termijn 

• Lopende onderzoeken 

• Relevante ontwikkelingen van de gemeente, 
beleidsontwikkelingen en RKC-zaken 

• Regelmatig overleg met de griffie 

• Input van raad, raadsleden en fracties altijd welkom



Onderzoekshistorie
• Decentralisaties sociaal 

domein 

• Inhuren en uitbesteden 

• Integriteitsbeleid 

• Quick scan begroting 

• P&C-cyclus 

• Burgerparticipatie en 
communicatie 

• Beheer en kwaliteit openbare 
ruimte

• Subsidiebeleid 

• BIBOB 

• BAR-samenwerking 

• Handhavingsbeleid 

• Afhandeling brieven en 
andere communicatie 
van derden 

• Kwaliteit WMO



Onderzoeksagenda 2014
Onderzoeken!

• Jeugdbeleid i.r.t. Jeugdwet 2015 

• Economisch beleid 

!

Quick scan/rekenkamerbrief:!

• Beoordeling nieuwe financiële verordening 

• Garantstellingen



Werkwijze
1. 

Longlist 
onderwerpen

10. 
Onderzoeksrapport 

vaststellen

9. 
Ambtelijk 

wederhoor

8. 
Onderzoek

7.  
Onderzoeks-

opdracht
6. 

Offertes opvragen

5.  
Zelf uitvoeren of 

uitbesteden?

4. 
Onderzoeksvragen 

bepalen

3.  
Vaststellen 

onderzoeksagenda

2.  
Overleg met raad

13. 
Rapport naar 

gemeenteraad

12. 
Nawoord 

toevoegen

11. 
Bestuurlijk 
wederhoor

15. 
Vaststelling door 
gemeenteraad

14. 
Bespreking in 

Beraad en Advies

16. 
Bewaken 

aanbevelingen



De RKC Albrandswaard
Vier externe leden 

• Jan-Willem Verheij - voorzitter 

• Hans Leijs - Vice-voorzitter 

• Mea van Ravesteyn - Kramer 

• Nico van Eck 

!

• Gijs Gijzendorffen - secretaris/onderzoeker 

• Eva van der Matten - contactpersoon griffie



Toekomst RKC
• Benoemd tot juni 2015, gelijk aan benoeming directeur rekenkamer 

Barendrecht 

• Samenwerking met RKC Ridderkerk en Rekenkamer Barendrecht: 
afstemming onderzoeksagenda 

• Gemeenschappelijke regeling BAR: veel taken belegd bij GR 

• Wetswijziging bevoegdheden RKC: mag binnenkort ook onderzoek doen 
bij gemeenschappelijke regelingen 

!

Verzoek van de RKC om eind 2014 helderheid te hebben over de toekomst 
van de rekenkamerfunctie Albrandswaard, eventueel in relatie tot de BAR of 
andere samenwerkingsverbanden. De RKC denkt hier graag over mee.


