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Geachte raad, college en gemeentesecretaris, 

 

Zoals al eerder door ons aangekondigd kunnen wij u melden dat door ons een onafhankelijke 

commissie is ingesteld voor de evaluatie van de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie 

Leiden-Leiderdorp.  

 

Bij aanvang van de gezamenlijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (hierna RKC) in 2018 

hebben de gemeenteraden bepaald dat de commissie na twee jaar geëvalueerd zou worden. Na 

consultatie van de beide gemeenteraden heeft de RKC besloten om een commissie te vragen om het 

werk en de werkwijze van de RKC van de afgelopen twee jaar te evalueren en daarbij te komen tot het 

formuleren van aanbevelingen en verbeterpunten voor de komende vier jaar.  

 

De achtergrond van deze evaluatie is dat het samengaan van het rekenkamerwerk voor beide 

gemeenten een dusdanige verandering was dat die een evaluatie na twee jaar rechtvaardigde.  

De rekenkamercommissie heeft ervoor gekozen om een externe commissie in te stellen en deze te 

verzoeken de evaluatie in onafhankelijkheid te vervullen.  

De commissie bestaat uit de volgende personen: 

 

• Geeske Wildeman (voorzitter) 

• Annita de Bruijne 

• Geerten Boogaard 

 

De opdracht aan de commissie luidt:  

 

Het evalueren van het werk van de RKC Leiden-Leiderdorp in de jaren 2018 t/m juni 2020 in relatie 

tot: 

- De onderzoekstrategie en de onderzoeksplannen zoals die jaarlijks worden gebruikt als 

uitgangspunt van de uit te voeren onderzoeken 

- De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017 



- Het reglement van orde van de RKC 

 

Waarbij aandacht geschonken kan worden aan de volgende onderwerpen:  
   

- Keuze van de onderzoeksonderwerpen 

- Communicatie met Gemeenteraden, Colleges en ambtelijk apparaat 

- Relatie Leiden en Leiderdorp bij de keuze en uitvoering van de onderzoeken 

- Omvang van de commissie in relatie tot de taken voor de twee gemeenten 

- Kwaliteit en kwantiteit van de onderzoeken 

- Hoogte van het budget  

- Keuze van onderzoeksbureaus en eigen rol daarbij 

- De begeleiding van de onderzoeken vanuit de RKC 

- Vorm van de rapporten en daarin gedane aanbevelingen 

- Monitoring van de overname van aanbevelingen door College en Raad. 

 

Waarbij in ieder geval informatie wordt verzameld (door b.v. gesprekken of enquêtes) bij 

vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraden, colleges, griffie, het ambtelijk apparaat en leden van 

de RKC.  

 

Het werk van de commissie zal plaatsvinden in de maanden juli t/m december 2020 en leiden tot een 

rapportage aan de RKC. De evaluatie zal daarna aan de gemeenteraden worden gepresenteerd en 

worden besproken in het jaarlijkse gesprek met de gemeenteraden naar aanleiding van het 

jaarverslag/onderzoeksagenda.  

 

Wij zien in verwachting uit naar de rapportage van de commissie en gaan ervan uit dat we u op deze 

wijze voldoende hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Hans van Egdom, voorzitter 

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 


