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Memo   

 

Van:  Presidium Leiderdorp 

Aan:  De Raad van Leiderdorp 

d.d.  10 januari 2021 

 

Betreft:  Bespreking in Politiek Forum 20-01-2022 Evaluatie Rekenkamercommissie 

Leiden/Leiderdorp en vervolgacties. 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Inleiding 

De gezamenlijke Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (hierna RKC) heeft twee jaar na de start 

de werkwijze door een externe commissie laten evalueren. De RKC heeft op dit evaluatierapport 

gereageerd door middel van een brief aan de raad van 12 oktober 2021. De raden van Leiden en 

Leiderdorp worden nu in de gelegenheid gesteld de uitkomsten van de evaluatie, de reactie van de 

RKC daarop en het financiële voorstel van de griffiers van Leiden en Leiderdorp te bespreken. De 

bedoeling is dit te doen in het Politiek Forum van 24 januari 2022. Rond dezelfde tijd zal een 

vergelijkbare bespreking plaatsvinden in een raadscommissie in Leiden. 

Voorgeschiedenis 

De gezamenlijke rekenkamercommissie met Leiden is ontstaan nadat Leiderdorp in 2016-2017 

zonder rekenkamer kwam te zitten. Door een commissie uit de Leiderdorpse raad is toen een 

verkenning uitgevoerd. Op basis daarvan heeft de raad destijds besloten om aansluiting te zoeken bij 

een rekenkamer van een naburige gemeente. Die aansluiting is gevonden bij de rekenkamer van 

Leiden. Dat heeft eind 2017 geleid tot de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp, een 

bijbehorende verordening en een samenwerkingsovereenkomst. Daarin is ook afgesproken om de 

samenwerking na een aantal jaar te evalueren. 

Doel van de bespreking in het Politiek Forum 

Bij de bespreking in het Politiek Forum worden ook vertegenwoordigers van de RKC uitgenodigd. Het 

doel van de bespreking is tweeledig: 

- Met de RKC bespreken in hoeverre hun aanpak en de aandachtspunten uit de evaluatie 

aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de raad; 

- De griffiers van Leiderdorp en Leiden richting geven in het – zo nodig – verder uitwerken van 

de uitkomsten van de evaluatie. Dit betreft vooral voorbereiding van eventuele aanpassingen 

in de verordening en het uitwerken van de financiële en organisatorische kaders. In de loop 

van 2022 zou dat kunnen leiden tot besluitvorming in beide raden. 

 

 

https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/Rekenkamercomissie-Aanbieding-Evaluatierapport-inclusief-bijlage-210316.pdf
https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/Reactie-Rekenkamercommissie-op-advies-evaluatie-RKC-Leiden-Leiderdorp-inclusief-evaluatierapport-211012.pdf
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2017/11-december/20:30/Concept-Gezamenlijke-verordening-op-de-Rekenkamercommissie-Leiden-Leiderdorp-2017
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2017/11-december/20:30/Concept-Gezamenlijke-verordening-op-de-Rekenkamercommissie-Leiden-Leiderdorp-2017
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Gesprekspunten 

Om structuur te geven aan de bespreking in het Politiek Forum geven wij de fracties in overweging 

om bij hun inbreng in elk geval aandacht te besteden aan deze gesprekspunten:  

 

1. Algemeen 

 

De RKC concludeert op basis van de evaluatie dat de samenvoeging van 

rekenkamercommissies in 2018 een goede stap is geweest en dat voorzetting de voorkeur 

verdient – met enkele aanpassingen. Deelt het Politiek Forum deze conclusie?   

 

 

2. Functioneren, taakopvatting en werkwijze RKC 

 

Een groot deel van de aanbevelingen uit de evaluatie betreft de houding, taakopvatting  en 

werkwijze van de RKC. Hier is vooral de RKC zelf aan zet om hun werkwijze te verdiepen of 

aan te scherpen. Hierbij gaat het onder meer om aspecten als:  

- een nog kritischer, onafhankelijker en soms ‘politieker’ houding;  

- het verder intensiveren van contacten (politiek, bestuurlijk en ambtelijk); 

- het telkens weer checken in hoeverre onderzoeken van de RKC waarde toevoegen aan debat 

of actualiteit; 

- het ‘doorlopend relevant’ maken van elk onderzoeksrapport door regelmatig te toetsen wat 

er met conclusies en aanbevelingen gebeurt.  

Deze punten komen uitgebreid aan de orde in eerdergenoemde brief van de RKC aan de raad 

d.d. 12 oktober 2021. Hoe kijkt het Politiek Forum tegen deze punten aan? Wat wilt u de RKC 

meegeven?  

 

3. Bestuurlijke reactie college in onderzoek opnemen: Aanpassing van de verordening? 

 

De evaluatiecommissie raadt aan om voortaan tijdens het onderzoeksproces de bestuurlijke 

reactie te vragen van het college en dit te verwerken in het onderzoeksrapport. (De 

bestaande werkwijze is dat de RKC eerst een onderzoeksrapport publiceert en dat het 

college daarna de gelegenheid krijgt een bestuurlijke reactie op te stellen.)  

De RKC stelt voor het advies van de evaluatiecommissie over te nemen. Dit betekent dat de 

bestaande verordening (gelijkluidend in Leiderdorp en Leiden) hierop moet worden 

aangepast. Vindt het Politiek Forum een dergelijke aanpassing op dit punt een goed idee? 

 

 

4. Financiën en organisatie 

Toen in 2017 de afspraken rond de toen nieuwe RKC werden vastgelegd, is afgesproken om 

bij de evaluatie nieuwe afspraken te maken over de financiële structuur. De 

evaluatiecommissie stelt vast dat de opbouw van de financiën onvoldoende transparant is. 

Daarbij wordt vooral gewezen op het feit dat de benodigde formatie (op de loonlijst van de 

griffie Leiden) zichtbaar moeten zijn op een eigen budget van de RKC.  

https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/Reactie-Rekenkamercommissie-op-advies-evaluatie-RKC-Leiden-Leiderdorp-inclusief-evaluatierapport-211012.pdf
https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/Reactie-Rekenkamercommissie-op-advies-evaluatie-RKC-Leiden-Leiderdorp-inclusief-evaluatierapport-211012.pdf


 

3 
 

De RKC  geeft ook aan te willen streven naar heldere financiële afspraken en een daarbij 

passende verantwoording in het jaarverslag. De commissie betrekt daarbij een eventuele 

heroverweging van werkwijze en de rol en taken van de ambtelijk secretaris. In haar brief 

geeft de RKC daarover aan: 

- Te verwachten de komende jaren binnen het beschikbare budget meer te zullen besteden  

aan onderzoek dan in 2020 en 2021 is gebeurd. Toen – en ook de jaren daarvoor – is het 

budget niet volledig benut.  

- De raden te willen verzoeken om de ambtelijke ondersteuning van de RKC uit te breiden van 

20 naar 22 uur. 

Sinds het verschijnen van de evaluatie zijn hierover diverse gesprekken gevoerd tussen de 

RKC en de beide raadsgriffiers.    

Als bijlage is een voorstel opgenomen van de beide griffiers voor de financiële afspraken 

m.b.t. de RKC in de periode tot 2026. 

 

Kan het Politiek Forum zich vinden in dit financiële voorstel voor de kostenverdeling Leiden-

Leiderdorp en voor de invulling van de begroting en dekking? 

 

Vervolg 

Met de uitkomsten van de besprekingen in Leiden en Leiderdorp kan een en ander worden 

uitgewerkt door de griffiers en de RKC. Bijvoorbeeld in een nieuwe verordening, in de begroting en in 

een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Dit alles wordt de raden dan nog ter besluitvorming 

voorgelegd. 

 

 

Het presidium, 

 

 

 

De griffier      De voorzitter 

De heer B.A.M. Rijsbergen    Mevrouw J.M. Hofman-Züter 

 

 

 

Bijlage 1:  

Voorstel financiële afspraken Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2022-2026 


