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Doel

“De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het 
door het gemeentebestuur gevoerde bestuur” 
(artikel 182 Gemeentewet). 

• Doeltreffend: met het gewenste effect (zinvol)
• Doelmatig: goede verhouding prijs / kwaliteit 

(zuinig)
• Rechtmatig: volgens de geldende wetten en 

regels (zorgvuldig)

De rekenkamer is vooral een ‘evaluatie- en 
onderzoekskamer’. 
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Ambitie

De rekenkamer Lelystad…

• ondersteunt de raad bij kaderstellen, controleren 
en volksvertegenwoordigen;

• doet aanbevelingen aan raad (en college) voor 
beter formuleren, onderbouwen en uitvoeren 
van beleid;

• levert geen kant en klare verbetertrajecten;

• maakt resultaten van onderzoek altijd openbaar;

• is gericht op leren en verbeteren, niet op 
afrekenen.
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Positie

• Rekenkamer is onafhankelijk van raad, 
college en ambtelijke organisatie.

• Raad stelt verordening en budget vast en 
benoemt leden. 

• Raadsleden, collegeleden en inwoners 
kunnen onderwerpen aandragen. 

• Rekenkamer beslist zelf wat zij onderzoekt en 
hoe zij dat doet. 

• Selectie op o.a. maatschappelijke relevantie, 
meerwaarde van onderzoek door de 
rekenkamer, risico, financieel belang en 
afwisseling domein/portefeuille.
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Samenstelling

• Drie (externe) leden: Robert Douma (vz), Inge 

Prins (lid) & Iris Koopmans (lid).

• Nevenfunctie (circa 4 uur per week).

• Leden ontvangen een vergoeding.

• Ondersteund door secretaris: Patricia 

Nieuwenhuis.

• Onderzoeksbudget € 62.522,--
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kaderstelling

maatschappelijke 
ontwikkelingen

controle

uitvoering
en effecten

wettelijke 
verplichtingen
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Voorbeelden
van 
vragen

Enkele voorbeeldvragen uit rekenkameronderzoek: 
• Welke ontwikkelingen komen op de gemeente af?
• Hoe houdt de raad grip op een 

(beleids)onderwerp?
• Aan welke knoppen kan de raad draaien en aan 

welke niet?
• Wanneer kan de raad invloed hebben?
• Doet de gemeente wel de goede dingen en doet 

zij die dingen goed genoeg?
• Zijn er nog (beleids)alternatieven, anders dan al 

voorgesteld?
• Zijn er duidelijke doelen geformuleerd? Zijn die 

bereikt?
• Welke gevolgen hebben besluiten (gehad)?  
• Hoe kan het beter?
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Werkwijze

Ambtelijk wederhoor

• De ambtelijke organisatie checkt de bevindingen als 
onderzoek klaar is.

• Rekenkamer corrigeert eventuele fouten of 
onduidelijkheden. 

Bestuurlijk wederhoor

• College reageert op conclusies en aanbevelingen.

• Die reactie is bijlage bij het rapport

• Zo nodig reageert rekenkamer daarop in nawoord

Presentatie

• Presentatie aan raad. 

• Raad besluit welke aanbevelingen hij overneemt, 
aanpast of afwijst.

• College voert dit uit.

• Raad en rekenkamer houden vinger aan de pols.
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Onderzoek 
Rekenkamer

Wat voor soorten onderzoeken zijn mogelijk? 
• Diepteonderzoek
• Kortdurend onderzoek: quick scan / 

rekenkamerbrief. 
• Opvolgonderzoek/doorwerkingsonderzoek

Rekenkamer Lelystad onderzoekt nu:

Lopend
- Gezamenlijk onderzoek Omgevingswet
- 2 andere onderzoeken in voorbereiding

Recent afgerond
- Code Rood voor de Jeugdzorg
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Contact

• De commissie van de Rekening is aanspreekpunt. 
Overleg over mogelijke onderwerpen, lopende 
onderzoeken en procedurele zaken etc.

• Presentatie en behandeling van onderzoeken in de 
raad.

• Overleg met griffier, college, gemeentesecretaris en 
accountant.

• Mail de rekenkamer Lelystad via: 
rekenkamer@lelystad.nl
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Tot slot

Welke opmerkingen, aanvullingen of vragen 
hebben jullie?

Wij komen graag langs bij uw fractie om ons 
voor te stellen! 

De rekenkamer Lelystad. 
www.lelystad.nl/rekenkamer
rekenkamer@lelystad.nl
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