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Geachte leden van de raden,
Met deze brief informeren wij u over het onderzoek dat de Rekenkamercommissie
binnenkort start naar de kaderstellende rol van de raad in de vier gemeenten. Over dit
onderzoek hebben wij u eerder geïnformeerd in het ‘Onderzoeksplan 2018-2020’ dat wij u
op 15 oktober 2018 hebben toegestuurd.
Aanleiding onderzoek
In ons ‘Onderzoeksplan 2018-2020’ hebben wij aangegeven dat de Rekenkamercommissie
de komende jaren onderzoeken gaat uitvoeren op het gebied van de ‘versterking van de rol
van de raad’. Bij deze onderzoeken wil de Rekenkamercommissie de raden ondersteunen bij
het effectiever gebruiken van de instrumenten die ze hebben om hun kaderstellende en
controlerende rol te vervullen. De afgelopen jaren hebben we al enkele onderzoeken op dit
vlak uitgevoerd. Tijdens het symposium in het kader van ons tienjarig bestaan in 2016 kwam
dit thema ook naar voren. Het recente onderzoek naar burgerinitiatieven raakt eveneens dit
onderwerp.
In november 2018 starten we met een onderzoek naar één van de aspecten om de rol van
de raad te versterken, namelijk de ‘kaderstellende rol van de raad’. Hierna volgt meer over
dit onderzoek.
Doel onderzoek
Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe vier gemeenteraden gebruikmaken van de
mogelijkheden om hun kaderstellende rol in te vullen, welke mogelijkheden nog beter
kunnen worden benut en wat daarvoor nodig is. Het onderzoek beoogt tevens de raden een
instrument aan te reiken waarmee zij zelf periodiek kunnen reflecteren op de wijze waarop
zij hun kaderstellende rol invullen.
Vragen bij dit onderzoek
Bij dit doel hebben wij de volgende vragen:
1. Wat zijn de rol en taakopvatting van de raden als het gaat om de kaderstelling?
2. Hoe vindt de kaderstelling in de praktijk plaats?
3. In hoeverre handelen de raden in de praktijk conform hun rol en taakopvatting?
4. Welke aanbevelingen voor verbetering kunnen worden gedaan?

Externe ondersteuning
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Regioplan.
Aanpak onderzoek
Naast documentenanalyse, enquête onder raadsleden, interviews en een groepsgesprek
met elk van de vier raden worden twee dossiers onderzocht op de wijze waarop elke raad
haar kaderstellende heeft ingevuld. Dat is één dossier uit het sociaal domein en één dossier
uit de ruimtelijke ordening. Mogelijk wordt ook met andere betrokkenen gesproken.
Actieve medewerking nodig van de raadsleden
Dit onderzoek is gericht op de raad. Daarom vragen wij uw actieve medewerking aan dit
onderzoek. Wij hebben u nodig voor het invullen van een enquête (eind november 2018) en
bij een groepsgesprek (2e helft januari 2019). Tijdens het groepsgesprek, begeleid door het
onderzoeksbureau Regioplan, worden de resultaten uit onder andere de enquête besproken
en wordt nagegaan welke lessen daaruit te leren zijn.
Geen ambtelijke en bestuurlijke reactie
Dit onderzoek is geen klassiek onderzoek waarbij feiten aan normen worden getoetst.
Daarom zal er geen ambtelijk en bestuurlijk wederhoor plaats vinden. Wel zullen we
uitkomsten uit de dossierstudie met de griffiers afstemmen.
Planning
Het rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen bieden wij u uiterlijk 1 juni 2019
aan.
Toelichten onderzoek in de raadscommissies
De Rekenkamercommissie informeert elke raad graag optimaal over de werkzaamheden en
de onderzoeken. Een toelichting over het doel en opzet van een onderzoek hoort daar
desgewenst bij. Graag horen we van u of u daar gebruik van wilt maken.
Met vriendelijke groet,
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Dolf Kamermans, voorzitter
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