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GEMEENTELIJK
BELEID goed is

uitgevoerd en het gewenste effect heeft.
Wilt u weten hoe dit gaat?
Heeft u
Hoe blijf ik op de hoogte?
Op de website van de gemeente Woerden vindt
u nog meer informatie over de rekenkamercommissie. U leest er onder meer hoe een onderzoek
in zijn werk gaat en welke onderwerpen onderzocht (gaan) worden. In de ‘ideeënbus’ kunt u
uw suggesties voor onderzoek achterlaten.
U kunt ook schrijven, bellen of mailen.

Rekenkamercommissie Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden
Telefoon (0348) 428513
E-mailadres: rekenkamer@woerden.nl

SUGGESTIES voor
onderzoeksonderwerpen?
Lees dan verder in deze folder.

De gemeenteraad bepaalt wat

Wat doet de rekenkamercommissie?

GEMEENTE
WOERDEN gebeurt.

De rekenkamercommissie onderzoekt of het
gemeentelijk beleid doeltreffend, doelmatig en
rechtmatig is.
- Bij doeltreffendheid kijkt zij of de gemeente
met haar beleid bereikt wat ze wil bereiken.
- Bij doelmatigheid kijkt zij of het geld dat de gemeente uitgeeft zo goed mogelijk wordt besteed.
- Bij rechtmatigheid kijkt zij of de gemeente zich
houdt aan de regels die voor de overheid gelden.
Het gaat immers om beleid dat u als inwoners
raakt en om úw geld. Ieder jaar onderzoekt de
commissie een aantal onderwerpen.
De commissie heeft een grote zelfstandigheid;
ze bepaalt zelf waarnaar ze onderzoek doet
en op welke wijze. Hierbij luistert zij wel naar
raadsleden, wijkplatforms en burgers; naar wat
zij belangrijk vinden.

er in de

De burgemeester en wethouders zorgen
ervoor dat de

PLANNEN van

de raad worden uitgevoerd.
De gemeenteraad controleert vervolgens
of de burgemeester en wethouders
doen wat ze hebben beloofd.

Wie zitten in de commissie?
De rekenkamercommissie bestaat uit vijf
onafhankelijke leden, waaronder de voorzitter.
‘Onafhankelijk’ betekent dat deze personen
niet in dienst zijn van de gemeente Woerden
of actief zijn in het lokale politieke bestuur. Die
onafhankelijke positie is belangrijk. Het werk
van de rekenkamercommissie mag immers niet
worden beïnvloed door politieke of persoonlijke
belangen.

Kan ik suggesties doen voor onderzoek?

De rekenkamercommissie
helpt de raad
bij die taken.

Waarom is er een rekenkamercommissie?
In de Gemeentewet staat dat elke gemeente een
rekenkamerfunctie moet hebben. In Woerden
is gekozen voor een rekenkamercommissie met
alleen externe leden. Het doel van de rekenkamercommissie is om onderzoek te doen. Met een
onderzoek laat zij zien wat er wel en niet goed
gaat. Waar mogelijk doet zij aanbevelingen over
hoe het een volgende keer anders en beter kan;
bijvoorbeeld over aanpassingen aan het beleid
of aanpassingen in de uitvoering. Met het eerste
helpt zij de raad om zijn kaderstellende rol goed
uit te voeren. De raad besluit immers over de
inhoud van de plannen die het college moet
uitvoeren. Met het tweede helpt zij de raad om
zijn controlerende rol goed uit te voeren. De raad
moet namelijk achteraf beoordelen of het college
die plannen goed heeft uitgevoerd. Een uitgebreid en diepgaand onderzoek kan waardevolle
informatie voor de raad betekenen.

U kunt zelf suggesties doen voor onderwerpen
waarnaar de rekenkamercommissie onderzoek
zou kunnen doen. Omschrijf het onderwerp
en vertel waarom u vindt dat onderzoek op
zijn plaats is. Het onderwerp moet wel van
maatschappelijk en ﬁnancieel belang zijn. Het
mag niet gaan om een individueel probleem. Zo
heeft de rekenkamercommissie bijvoorbeeld al
onderzoek gedaan naar jongeren- en starterhuisvesting, onderhoud van de openbare ruimte
en de uitvoering van de Wet werk en bijstand.
De commissie zal uw suggestie vertrouwelijk
behandelen. De commissie maakt de keus of zij
uw suggestie overneemt.

