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PERSBERICHT
Raad rondt evaluatie Rekenkamer Hilversum af
In de periode van maart tot en met juli 2016 heeft het presidium namens de raad een
evaluatie laten uitvoeren naar het functioneren van de Rekenkamer Hilversum. Aanleiding
voor deze evaluatie was het feit dat de rekenkamer één termijn (zes jaar) in haar huidige
vorm operationeel is en het verstrijken van de benoemingstermijn van de huidige leden.
Een belangrijk doel van deze evaluatie was het benoemen van leerpunten voor de raad en
rekenkamer om de effectiviteit van rekenkameronderzoek in de toekomst (verder) te
vergroten. De evaluatie is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Necker van Naem
en op verzoek van het presidium begeleid door een begeleidingsgroep vanuit de raad. 1
Uit het evaluatierapport van Necker van Naem blijkt dat de rekenkamer een niet weg te denken
plaats inneemt in het Hilversumse bestuurlijke bestel. De rekenkamer wordt door raad, college en
ambtelijke organisatie gewaardeerd om de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken van de
rekenkamer zijn zorgvuldig en gedegen. Dit wordt als een belangrijk ingrediënt gezien voor de
effectiviteit van de rekenkamer. Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat de rekenkamer op
onafhankelijke wijze haar taak uitvoert zonder nabijheid uit het oog te verliezen. Wel geven de
raadsfracties en het college aan op een aantal specifieke momenten meer contact met de
rekenkamer te wensen. Over de wijze waarop dit moet worden ingevuld, is in de evaluatie geen
eenduidig beeld naar voren gekomen. De begeleidingsgroep stelt daarom voor dat raad, college en
rekenkamer met elkaar in gesprek gaan om (hernieuwde) afspraken te maken over de gewenste
contactvormen en –momenten.
Het evaluatierapport van Necker van Naem en het advies van de begeleidingscommissie zullen op 15
september 2016 worden behandeld in de Commissie Economie en Bestuur.
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De begeleidingsgroep was als volgt samengesteld: De heer P.I. Broertjes (bestuurlijk opdrachtgever), de heer
P.M.H. van Ruitenbeek (ambtelijk opdrachtgever), de heer R.A. Elenbaas (plaatsvervangend voorzitter
Rekenkamer Hilversum), de heer H.P. Blok (fractiemedewerker Leefbaar Hilversum), De heer E. Falan
(fractiemedewerker PvdA), De heer J.L.R. Veltman (raadslid D66) en de heer D.E.O. Streutker (raadslid CDA)
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