
	 1	

 
 
Aan: de gemeenteraad Leiderdorp 
 
Betreft: notitie “Rekenkamer Leiderdorp, hoe nu verder?“ 
 
 
Leiderdorp, 24 januari 2016 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Wij ontvingen de notitie “Rekenkamer Leiderdorp, hoe nu verder?“ (160117). Omdat in 
die notitie het perspectief van de leden van de Rekenkamer ontbreekt, voegen wij dat 
door middel van deze brief toe. Wij gaan er van uit dat deze brief bij de notitie wordt 
gevoegd en in het RIS opgenomen. Ook onze terugtredingsbrief van 16 november 2015 
willen wij daar graag bijgevoegd zien. 
 
De genoemde notitie is tot stand gekomen zonder inbreng van de Rekenkamerleden. Dit 
ondanks een afspraak dat fractievoorzitters en Rekenkamerleden met elkaar van 
gedachten zouden wisselen over de toekomst van de Rekenkamer. De notitie is in het 
RIS opgenomen en daarmee openbaar gemaakt, zonder dat er zoals is afgesproken 
afstemming heeft plaatsgevonden met de Rekenkamerleden over de aard en de wijze 
waarop over hun vertrek zou worden gecommuniceerd. Dit vinden wij erg vervelend 
omdat juist de wijze van communiceren door het Presidium richting de Rekenkamer één 
van de factoren was die hebben geleid tot ons besluit om de werkzaamheden te 
beëindigen. Deze factoren hebben wij in een gesprek met de fractievoorzitters uitvoerig 
toegelicht. 
 
Daarmee komen we op de inhoud van de notitie. Daarin ontbreekt een weerklank van de 
gesprekken die wij met de fractievoorzitters hebben gevoerd, en zelfreflectie op de eigen 
rol en verantwoordelijkheid. De bijlage bij de notitie over de stand van zaken eind 2015 
refereert alleen aan het gesprek op 9 november, en laat het gesprek van 26 november 
buiten beschouwing. De bijlage bevat alleen vraagtekens van fractievoorzitters, maar 
niets van wat de leden van de Rekenkamer hebben ingebracht. Wij hadden dit anders 
verwacht omdat de inbreng van Rekenkamer in dit gesprek door de fractievoorzitters 
werd erkend als van belang voor het succesvol functioneren van een toekomstige 
Rekenkamer.    
 
Nemen we bijvoorbeeld het punt van de “vermeende” dubbeling van onderzoek. Toen de 
fractievoorzitters dat ter tafel brachten, heeft de Rekenkamer gevraagd waarop zij 



	 2	

doelden. Er werd toen een meer dan twee jaar eerder afgerond project genoemd, dat op 
instigatie van de Raad is gestart. Bij nadere bespreking bleek dat de fractievoorzitters 
niet goed van de feiten op de hoogte waren, ondanks dat hierover bij eerdere 
gelegenheden al uitgebreid mondeling en ook schriftelijk was gecommuniceerd. Jammer 
genoeg gebeurt dit vaker. Wij zien hierin een patroon dat duidt op een gebrek aan 
institutioneel geheugen. Eerder verstrekte informatie beklijft niet, er wordt niet op 
voortgebouwd en mede als gevolg daarvan worden gemaakte afspraken niet 
nagekomen. Dit maakt het voor een Rekenkamer moeilijk om op basis van afspraken 
stappen vooruit te zetten. 
 
Het is niet moeilijk een Rekenkamer bestaande uit externe leden, die niet afkomstig zijn 
uit de lokale politiek of het gemeentelijk apparaat en niet dagelijks of wekelijks op het 
gemeentehuis verkeren, te ervaren als niet aangehaakt op wat er speelt, gespeend van 
lokaal politiek gevoel en daardoor soms/vaak lastig of irritant. Maar die zwakte is precies 
ook de kracht. In een kleine gemeente, waarin iedereen elkaar kent, kan veel 
pragmatisch worden geregeld. Tegelijkertijd ligt het risico van adhoccratie, 
groepsdenken en tunnelvisie voortdurend op de loer. De gang van zaken rond de 
Sterrentuin is daarvan een typerend voorbeeld. Een onafhankelijke Rekenkamer op 
afstand kan daar tegenwicht aan bieden. 
Van belang is dan wel dat een Rekenkamer wordt (h)erkend, aanvaard en soms ook 
gekoesterd. Uiteraard is er niets mis met het afleggen van verantwoording door de 
Rekenkamer. De opzet van een onderzoek bestaat immers uit een samenstel van 
keuzes waarover het afleggen van verantwoording noodzakelijk is. Zorgvuldigheid is 
hierbij geboden om te voorkomen dat een Rekenkamer vanuit deelbelangen in een 
verdedigende rol wordt gedrukt.   
 
Wij wensen u veel wijsheid toe bij de keuzes rond de invulling van een nieuwe 
Rekenkamerfunctie en hopen dat de ontstane ruimte u gelegenheid geeft om tot een 
Rekenkamerfunctie te komen die optimaal aansluit op uw behoefte.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Joherlia van Veldhuizen 
Gert Baak 
Bart Dekker 
	



Leiderdorp, 16november2015

Geachte leden van het presidium,

Wij hebben op ons laten inwerken wat het presidium tijdens ons overleg op 9
november 2015 aan de orde heeft gesteld en hoe dat is gebeurd.
Onze doelstelling is dat de raad zich in meerderheid gesteund moet voelen door het
werk van de rekenkamer. Wanneer wij terugkijken op ons overleg kunnen wij niet
anders dan constateren dat bij de realisatie van deze doelstelling geen vooruitgang is
geboekt, integendeel. Dat betreuren wij zeer.
Als de drie leden van de reken kamer die de werkzaamheden na het vertrek van de
voorzitter per 1-1-2016 zouden voortzetten, zijn wij tot het inzicht gekomen niet
langer de juiste mensen op de juiste plaats te zijn. Daarom hebben wij besloten onze
werkzaamheden voor de rekenkamer Leiderdorp te beëindigen. Op deze manier
krijgt de raad de gelegenheid om van de grond af aan een nieuwe rekenkamer op te
bouwen die beter aansluit op haar wensen.
Als het presidium daar prijs op stelt, zijn de drie aftredende leden bereid de nu nog
lopende drie projecten te blijven begeleiden tot die zijn afgerond, of tot een
alternatieve oplossing is gevonden.

Met vriendelijke groet,

Gert Baak
Bart Dekker
Joherlia van Veldhuizen
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