
Rekenkamercommissie   
 

 

 

Onderzoeksprotocol  

In dit onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie (hierna: de commissie) de richtlijnen 
die zij hanteert bij het uitvoeren van haar onderzoek.  Een groot deel van de richtlijnen zijn ook 
vastgesteld in de verordening Rekenkamercommissie Wijdemeren, hierna: de verordening.  
Het protocol heeft als doel om de kwaliteit van de onderzoeken en een goed verloop van het 
onderzoeksproces te waarborgen. Daarnaast wil de commissie met dit protocol voor betrokkenen 
inzicht verschaffen in haar werkwijze.  
De commissie hanteert als uitgangspunten bij het voorbereiden en uitvoeren van onderzoeken: 

 een positief kritische houding; 
 een zorgvuldige aanpak en werkwijze;  
 een transparante oordeelsvorming. 

 
Taken en doelstelling 
De rekenkamercommissie heeft als taak het onderzoeken van de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het door de gemeente (raad en college) gevoerde beleid en bestuur en de 
uitvoering daarvan. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende definities: 
1. doeltreffendheid: in welke mate zijn de beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten 
ook daadwerkelijk gerealiseerd? 
2. doelmatigheid: zijn de beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten met een zo 
beperkt mogelijke inzet van middelen tot stand gekomen? 
3. rechtmatigheid: voldoet de voorbereiding en uitvoering aan de wettelijke kaders en 
regelgeving? 
 
De commissie voert hiertoe onderzoek uit. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de prestaties 
van de gemeente als geheel en waar nodig het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst. De 
nadruk van het onderzoek zal liggen op de structurele (beleids)processen en het leereffect. 

Onderwerpselectie 
De rekenkamercommissie volgt bij de onderwerpselectie de verordening.   
 
Algemeen 

1. De commissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Dit betekent dat zij zelf 
bepaalt welke onderwerpen worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt ingericht. Zij 
voert in principe één of twee onderzoeken per jaar uit.  

2. Zij stelt jaarlijks een jaarplan vast voor het daaropvolgende jaar en brengt dit ter kennis van 
de gemeenteraad. In het jaarplan bepaalt de commissie welk onderwerp of onderwerpen het 
komende jaar ter hand worden genomen. 
 

Onderzoeksopzet en aankondiging 
1. Nadat een onderzoeksonderwerp is bepaald, stelt de commissie de onderzoeksopzet vast. Zij 

verricht hiervoor vooronderzoek. Zij kan dit doen door relevante documenten en literatuur 
te bestuderen en zonodig oriënterende gesprekken te voeren. 

2. De onderzoeksopzet omvat in elk geval de volgende onderdelen: 
a. aanleiding en achtergrond van het onderzoek; 
b. doel en reikwijdte van het onderzoek; 
c. de onderzoeksvraag en de daaruit voortvloeiende deelvragen; 



 

d. de onderzoeksmethode c.q. -instrumenten; 
e. de organisatie: tijdpad, eventuele inhuur externe onderzoeker of expertise en kosten. 

3. De definitieve onderzoeksopzet wordt ter kennisname toegezonden aan de raad, het college 
van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris en desgewenst het bestuur of de 
directie van de eventueel bij het onderzoek betrokken organisaties.  

4. De commissie behoudt zich het recht voor de onderzoeksopzet zo nodig aan te passen. 
Wanneer er substantiële wijzigingen worden aangebracht in de onderzoeksopzet, zal dit 
worden gemeld aan de reeds eerder aangeschreven bestuursorganen, betrokkenen en 
instanties. 

  

Het uitvoeren van onderzoek 
 
Fasen onderzoek 
Bij het onderzoek worden doorgaans de volgende fasen doorlopen. De commissie heeft het recht van 
deze fasen van onderzoek af te wijken en een andere uitvoering en vorm te kiezen.  

De fasen van onderzoek - die soms parallel kunnen worden uitgevoerd - zijn: 
a. opvragen informatie en aankondiging van mogelijk onderzoek bij de gemeentesecretaris; 
b. informeren betrokkenen door toezending onderzoeksopzet; 
c. toelichten plan van aanpak aan de gemeentesecretaris, zodat de organisatie de 

werkzaamheden kan plannen; 
d. inschakelen externen; 
e. vaststellen normenkader; 
f. uitvoeren feitelijk onderzoek; 
g. opstellen nota van bevindingen; 
h. ambtelijke verificatie nota van bevindingen; 
i. toezenden concept-rapport aan college van b&w; 
j. vaststellen definitief rapport na hoor- en wederhoor; 
k. aanbieden rapport aan voorzitter van de raad; 
l. indien nodig of wenselijk geacht, het opstellen en verspreiden van een persbericht.  

Start van het onderzoek 
De voorzitter van de commissie bewaakt de voortgang van de lopende onderzoeken. Afhankelijk van 
het onderzoeksonderwerp start het onderzoek met een gesprek met de griffier en de 
gemeentesecretaris. Voor dit gesprek kunnen desgewenst bestuurders of medewerkers worden 
uitgenodigd.  
In het startgesprek worden over en weer afspraken gemaakt over de procedure en planning van het 
onderzoek, de wijze waarop met gegevens wordt omgegaan en hoe de rekenkamercommissie de 
door haar benodigde informatie van de betrokken afdeling(en) kan verkrijgen  

Verzamelen onderzoeksgegevens 
Bij het verzamelen van de onderzoeksgegevens staat het beantwoorden van de onderzoeksvragen 
centraal. Het beroep op ambtenaren richt zich op objectiveerbare activiteiten zoals het aanleveren 
van dossiers of het geven van een interview.  
Bij het houden van een interview gelden de volgende regels: 



 

a. geïnterviewden ontvangen voorafgaand aan het gesprek het onderzoekopzet, de kaders van 
het onderzoek en de thema’s die tijdens het gesprek in ieder geval aan de orde zullen 
komen; 

b. de interviews hebben een vertrouwelijk karakter om de geïnterviewden zoveel mogelijk 
vrijheid van spreken te geven; 

c. van een interview wordt een verslag op hoofdlijnen opgesteld. Dit verslag wordt aan de 
geïnterviewde voorgelegd en eventuele opmerkingen worden in het verslag verwerkt of 
apart toegevoegd. 

d. verslagen van interviews worden niet openbaar gemaakt. 

Nota van bevindingen 
Nadat de commissie het onderzoeksmateriaal heeft geanalyseerd, neemt zij de beantwoording van 
de onderzoeksvragen op in een nota van bevindingen. Deze kan de vorm hebben van een 
onderzoeksrapport, presentatie t.b.v. een interactieve sessie of een rekenkamerbrief. In deze nota 
van bevindingen is de feitelijke situatie (feiten en eventueel meningen) met betrekking tot de 
onderzoeksvragen opgenomen, zonder dat hieraan conclusies en aanbevelingen zijn gekoppeld. Deze 
nota van bevindingen (nog niet openbaar) heeft tot doel de feiten en meningen helder vast te leggen 
als basis voor het eindrapport. De nota van bevindingen wordt vastgesteld in een vergadering van de 
commissie. 

Feitelijke juistheid toetsen bij de ambtelijke organisatie, voorleggen aan college en aanbieding aan 
de raad 
Het toetsen van de feitelijke juistheid, het voorleggen aan het college en de aanbieding aan de raad 
is conform de verordening.  
 
Evaluatie 
Na afloop van elk onderzoek vindt er een evaluatie plaats.  
 
Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie op 9 december 2019 . 
 
 
 
 
 


