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Geachte leden van de raad, 
 
Met deze brief wil de rekenkamercommissie Ridderkerk u informeren over de start van haar 
onderzoek naar de controlerende rol van de gemeenteraad in Ridderkerk. 
Controle is, naast kaderstelling en volksvertegenwoordiging, één van de drie rollen van de 
gemeenteraad. Sinds de dualisering beschikt het college over uitgebreide uitvoerende bevoegdheden 
en is het aan de gemeenteraad om te controleren of de uitvoering voldoet aan de gestelde kaders. 
Met de dualisering is daarmee het belang van de controlerende rol van de raad toegenomen. Een 
andere ontwikkeling die daaraan bijdraagt zijn de decentralisaties van de afgelopen en komende 
jaren. Gevolg daarvan is dat er meer taken op gemeenten zijn afgekomen of gaan afkomen en de 
uitkering uit het gemeentefonds alleen maar toeneemt. Ook hierdoor neemt het belang van de 
controlerende rol van de raad toe. Het gaat immers over meer dan vroeger. Tegelijkertijd wordt 
controle ingewikkelder en heeft de raad minder tijd voor controle. Door versnippering binnen de 
Ridderkerkse politiek worden de fracties steeds kleiner. Dit betekent dat fracties minder tijd hebben 
om steeds ingewikkelder dossiers te behappen. Tenslotte heeft de gemeenteraad, met de invoering 
van het dualisme, een palet aan instrumentarium beschikbaar gekregen om het college te 
controleren. Door raadsleden wordt dit over het algemeen als afdoende beschouwd, maar dat wil 
niet zeggen dat door raadsleden ook op effectieve wijze invulling wordt gegeven aan de 
controlerende rol. Waar raadsleden vaak zeer bedreven zijn in het vergaren van informatie vormt de 
beoordeling daarvan het struikelblok.  
Naast deze argumenten heeft de rekenkamercommissie zichzelf in december de vraag gesteld in 
hoeverre haar rapporten bijdragen aan de controlerende rol van de raad. Dit heeft geresulteerd in 
een opdracht aan onderzoeksbureau Berenschot om de controlerende rol van de raad te 
onderzoeken. U het onderzoeksplan in bijlage aan. Onderdeel van het onderzoek is een enquête voor 
alle individuele raadsleden. Wij hopen hierbij op uw medewerking, want hoe hoger de respons, hoe 
betrouwbaarder de resultaten. Wij verwachten de enquête begin april uit te zetten. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rekenkamercommissie Ridderkerk, 
de voorzitter, 
 
Drs. J.J. Démoed 


