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VERZONDEN - 7 FEB. 20H 

Geachte mevrouw Van Veldhuizen, 

Op 20 november 2013 ontvingen wij uw brief betreffende controlegat bij decentralisaties. U 
verwijst hierbij naar de brief van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies (NVRR) over het zogenaamde controlegat bij decentralisaties. 
In deze brief geven wij onze reactie. 

Wij hebben uw brief voor kennisgeving aangenomen. Wij gaan er vanuit dat u vanuit uw rol, 
taak en positie uw advies aan de gemeenteraad richt. Wij zien uit naar een eventueel gesprek 
met de rekenkamer en de gemeenteraad hoe wij om kunnen gaan met de aanbevelingen 
namens de Rekenkamer Leiderdorp en de NVRR. 

Als college laten wij u weten dat wij het standpunt van de NVRR onderschrijven als het gaat 
om het bepleiten van het wettelijk regelen van de bevoegdheid van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies in relatie tot samenwerkingsverbanden. Zeker ook vanuit de 
voorgenomen wijziging van de Wet gemeenschappelijke regel ingen die inhoudt dat de actieve 
informatieplicht naar de raad ook expliciet voor gemeenschappelijke regelingen gaat gelden. 
Wij onderschrijven dan ook het advies van de NVRR aan het kabinet om de toezicht- en 
verantwoordingsfunctie en de rol van lokale rekenkamers daarbij adequaat vorm te geven. 

In regionaal verband zullen wij verkennen wat het standpunt is van andere gemeenten om 
vervolgens te concluderen of hierover een gezamenlijk standpunt kan worden ingenomen. Uit 
oogpunt van efficiëntie is bijvoorbeeld te bepleiten om rekenkameronderzoek bij 
gemeenschappelijke regelingen in gezamenlijkheid met (rekenkamers van) alle betrokken 
gemeenten uit te voeren of in ieder geval actief ter beschikking te stellen aan alle betreffende 
gemeenteraden. Enige regionale coördinatie door lokale rekenkamers lijkt daarmee wel 
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wenselijk te worden; voorkomen moet immers worden dat regionale 
samenwerkingsverbanden steeds aan verschillende rekenkameronderzoeken moeten 
meewerken die min of meer dezelfde vraag hebben. 
Aansluitend kan dan, al dan niet in gezamenlijkheid, geanticipeerd worden op de 
aanbevelingen. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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