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Januari 2016 

Rekenkamer Leiderdorp, hoe nu verder? 

Naar aanleiding van het vertrek van 3 van de 4 leden van de rekenkamer Leiderdorp en als 

vervolg van de gesprekken die naar aanleiding hiervan door het Presidium onderling en met 

de aftredende leden van de rekenkamer zijn gevoerd (zie ook bijlage: stand van zaken) is 

afgesproken dat ik in samenwerking met de Griffie een voorstel zou doen over de toekomst 

van de Rekenkamer in Leiderdorp. Onderstaand treffen jullie de m.i. mogelijke scenario’s 

aan voor een vervolg. 

 

Opties voor de toekomst 

1. Rekenkamer laten “slapen” en budget terugbrengen naar 0.  

2. Zelfstandige Leiderdorpse rekenkamer met externe leden.  

3. Een Rekenkamercommissie,  

4. Aansluiten bij een regionale rekenkamer.  

 

Toelichting opties 

1. Rekenkamer laten slapen 

Deze optie gaat uit van een (te) beperkte toegevoegde waarde van de rekenkamer 

om deze in stand te houden. Er wordt feitelijk geen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden die een rekenkamer biedt maar er wordt wel voldaan aan de wettelijke 

eisen ten aanzien van een rekenkamer. Er worden geen nieuwe leden benoemd. 

Deze optie wordt nu nog toegestaan, maar zal in de toekomst wetstechnisch niet 

meer mogelijk zijn. 

2. Rekenkamercommissie 

Een rekenkamercommissie bestaat deels uit externe leden en deels uit raadsleden. 

Op die manier is de raad directer betrokken. Kost wel meer tijd van raadsleden. 

3. Zelfstandige rekenkamer behouden 

Dit is voortzetting van de huidige situatie met nieuwe leden, waarbij er wel nadere 

afspraken moeten worden gemaakt over het profiel van de rekenkamer leden en de 

“aansturing” vanuit de Raad. De rol van de raad kan worden geformaliseerd via een 

auditcommissie (zie uitwerking onder). 

4. Aansluiten bij een regionale Rekenkamer. 

Dit is als optie 2 maar dan in regionaal verband. 

Over optie 1 t/m 3 kunnen we zelfstandig beslissen. Optie 4 is nader verkend om te bezien of 

dit een reële optie is.  

Er zijn feitelijk twee mogelijkheden die geografisch enigszins in de buurt liggen. 

- aansluiten bij Rekenkamercommissie van Leiden 

- aansluiten bij Wassenaar, Oegstgeest, Leidschendam/Voorburg en Voorschoten 

(WOLV) 
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Aansluiten bij Leiden 

http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/. 

Leiden kent een Rekenkamerfunctie, bestaande uit vijf externe leden. Wanneer gemeenten 

geen rekenkamer instellen, stellen zij op grond van artikel 81o van de wet regels vast voor 

de uitoefening van de rekenkamerfunctie. De wet spreekt van een rekenkamerfunctie. In de 

modelverordening van Leiden  is gekozen voor een rekenkamercommissie met uitsluitend 

externen. De voorzitter wordt uit de leden gekozen.  

Nadeel lijkt te zijn het verschil in gemeentegrootte. Een voordeel kan zijn dat in veel van de 

samenwerkingsverbanden van Leiderdorp, Leiden ook is vertegenwoordigd, zodat bij vele 

onderwerpen die voor Leiderdorp interessant zijn Leiden vaak een rol speelt. 

 

Aansluiten bij WOLV  ( http://www.rekenkamerwvolv.nl/  ) 

De Rekenkamer WOLV bestaat uit Wassenaar, Oegstgeest, Leidschendam/Voorburg en 

Voorschoten. Alle gemeenten dragen naar inwonertal bij aan het budget en leveren een 

‘eigen’ rekenkamerlid. Naast gezamenlijke onderzoeken is het ook mogelijk een onderzoek 

voor de eigen gemeente aan te vragen. Dat kost de eigen gemeente dan extra geld. De 

kwaliteit van de Rekenkamerleden en de onderzoeksrapporten kunt u beoordelen op hun 

site: 

voordelen:  

- gemeenten van min of meer gelijke grootte (muv L/V) 

- groter budget biedt meer mogelijkheden voor het in huis halen van kwaliteit van zowel 

rekenkamerleden als onderzoekers 

- het blijft mogelijk een lokaal onderzoek aan te vragen 

- wellicht kunnen we aanhaken met ons mogelijk overblijvend lid van de rekenkamer 

nadelen: 

- lokale betrokkenheid 

- de betreffende gemeenten zijn niet allemaal gemeenten waar Leiderdorp 

samenwerkingsverbanden mee heeft. 

Rol raad/presidium 

Eén van de gesignaleerde problemen in de relatie met de Rekenkamer is de betrokkenheid 

van raad/presidium.  

Auditcommissie  

Een in te stellen audit-commissie,  bestaande uit Financiële werkgroep, wethouder FIN, 

controller, accountant en (voorzitter) Rekenkamer, zou hier een oplossing kunnen bieden.. 

De auditcommissie komt twee maal per jaar bij elkaar: 

- najaar met als aanleiding de managementletter 

- voorjaar met als aanleiding jaarrekening en verslag van bevindingen 

http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/
http://www.rekenkamerwvolv.nl/
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Aan de hand van deze documenten kunnen ook de onderzoeksonderwerpen aan de orde 

komen. Er zijn dan twee natuurlijke contactmomenten, waarbij alle relevante actoren over 

dezelfde informatie beschikken, elkaar kunnen bevragen en onderzoeken kunnen 

afstemmen. 

 

Ino Cooijmans / Griffier 160117 
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Bijlage: Stand van zaken eind 2015 

gesprek 9 november fractievoorzitters met rekenkamer: 

fractievoorzitters hebben vraagtekens bij: 

- onderwerpkeuze (relevantie, dubbeling, timing) 

- wat doet de raad met de resultaten (weinig, waar ligt dat aan) 

- grote afstand Rekenkamer, weinig zichtbaar politiek gevoel (Rekenkamer weer zelf 

onderzoeken laten doen?) 

Voorkeur voor eigen Leiderdorpse Rekenkamer bestaande uit externe leden die ook 

deelneemt aan regionale onderzoeken = huidige situatie. Wat is de meerwaarde? Lokale 

binding? 

Voor- en nadelen regionale rekenkamer in beeld brengen. 

Er is nog 1 Rekenkamerlid over die eventueel verder wil (Joherlia van Veldhuizen). 

De rol van de raad (het presidium) moet beter worden ingevuld. 

 

 


