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 2020 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 2 juni 2020 

     

Onderwerp: Terugkoppeling over uitvoering en 

afdoening aanbevelingen 

Rekenkamercommissie 

 Aan de raad.  

 

 

*Z02BC26B5E7* 
Beslispunten 

 
Gezien het Jaarverslag 2019, Onderzoeksagenda 2020-2021 van de Rekenkamercommissie Leiden-
Leiderdorp,  
 
1. Het College te verzoeken jaarlijks in de jaarrekening, als deel van de planning en control-cyclus, te 
rapporteren over de voortgang van de uitvoering en afdoening van besluiten die een relatie hebben 
met de aanbevelingen die voortkomen uit de rapporten van de Rekenkamercommissie Leiden-
Leiderdorp.  
2. De Raad jaarlijks de voortgang en afdoening te laten beoordelen van de eigen besluiten in relatie tot 
de aanbevelingen die voortkomen uit de rapporten van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp en 
die gericht zijn op de kaderstellende en controlerende rol van de Raad. 
3. In beide gevallen terug te kijken op de besluiten naar aanleiding van rapporten van de 
Rekenkamercommissie van de afgelopen drie jaar tenzij de Raad eerder heeft geoordeeld dat dit in 
relatie tot specifieke besluiten niet meer nodig is. 
4. De Rekenkamercommissie te verzoeken de besluiten genoemd in punt 2 op te nemen in het 
jaarverslag van de Rekenkamercommissie zodat de raad hier bij de bespreking van dit jaarverslag een 
oordeel over kan vormen.   
5. In de raadsvoorstellen over de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie helder onderscheid te 
maken tussen de aanbevelingen waar het College over rapporteert en de aanbevelingen die de Raad 
zelf zal beoordelen. 

 

1 SAMENVATTING  

2 Inleiding 

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft in het Jaarverslag 2019 / Onderzoeksagenda 
2020-2021 de raden van Leiden en Leiderdorp verzocht om werkafspraken te maken over de 
terugkoppeling van de uitvoering en afdoening van aanbevelingen van de Rekenkamercommissie 
Leiden-Leiderdorp. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden verankerd in een 
raadsvoorstel. 
 
Er wordt nu op verschillende wijzen en momenten gerapporteerd over de uitvoering en afdoening 
van de aanbevelingen. Het is zowel voor de raden als voor de Rekenkamercommissie van belang 
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dat er een eenduidige werkwijze komt, omdat dit (het zicht op) de effectiviteit van de 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie kan vergroten. 
 
Een vast rapportagemoment over de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie creëert 
bovendien een logisch moment om te spreken over de stand van zaken. 
 
De Rekenkamercommissie maakt een duidelijk onderscheid tussen de aanbevelingen die gericht 
zijn op de rol van de gemeenteraad en aanbevelingen die gericht zijn op de rol van het college. 
Vanaf 2020 wordt er bij elk rapport extra aandacht gevraagd worden voor de ‘monitoring’ van de 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.  
Om ook zicht te houden op de uitvoering en afdoening van de besluiten van de Raad door het 
college adviseren de Rekenkamercommissie de gemeenteraden om de colleges te vragen om 
jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de uitvoering en afdoening van besluiten die een 
relatie hebben met de aanbevelingen van de rapporten van de meest recente (drie jaar) jaren.  
 

3 Beoogd effect 

Het vastleggen van de wijze waarop gerapporteerd wordt over de uitvoering en afdoening van 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp zoals voorgesteld in het 
Jaarverslag 2019 / Onderzoeksagenda 2020-2021 Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp. 
 

4 Argumenten 

De jaarrekening is het moment waarop het College rapporteert over de stand van zaken van het 
beleid. Het ligt daarom voor de hand om hierbij ook te rapporteren over de uitvoering en 
afdoening van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. 
 
Naast de aanbevelingen gericht op de rol van het College, doet de Rekenkamercommissie ook 
aanbevelingen aan de gemeenteraden zelf. Deze aanbevelingen zijn gericht op de kaderstellende 
en controlerende rol van de raden. Op dit moment is er geen vast moment voorzien om te spreken 
over de opvolging van deze aanbevelingen. De bespreking van het jaarverslag van de RKC zou een 
goed moment kunnen zijn om hierover te spreken. 
 
Het is wenselijk om hier een werkwijze voor vast te leggen. 
 
Gezien de specifieke rol van de auditcommissie in relatie tot de Rekenkamercommissie – onder 
andere als afstemmingsorgaan voor auditfuncties van het college, de concerncontroller en de 
Rekenkamercommissie – verstevigt de auditcommissie haar rol wanneer de aanbevelingen van de 
RKC op een vast moment gemonitord worden.   
 
In het jaarverslag is opgenomen dat het RKC een evaluatie gaat uitvoeren (zie hoofdstuk 8, 
'Bespreekpunten gemeenteraden') waarbij één van de onderwerpen waar in ieder geval aandacht 
aan zal worden besteed ‘monitoring van de overname van aanbevelingen door college en raad’ is. 
Bij aanvang van de gezamenlijke Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp hebben de raden 
bepaald dat de commissie na twee jaar geëvalueerd wordt.  
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

6 Communicatie 

7 Financiën 

8 Evaluatie 

 
 

De auditcommissie van de gemeente Leiderdorp, 

de griffier,         de voorzitter, 

 

 

 

B.A.M. Rijsbergen         N. Verwers 

 
 
 
 


