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Betreft: Rapport Controlerende rol van de raad

Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u het rapport “De controlerende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk” van
de rekenkamercommissie aan. In navolging op het onderzoek naar de kaderstellende rol eind
2017 heeft de rekenkamercommissie onderzoeksbureau Berenschot verzocht de controlerende
rol te onderzoeken. Argumenten voor dit onderzoeksonderwerp zijn: toegenomen belang van
controle sinds de dualisering, meer taken en financiële verantwoordelijkheden voor de gemeente
door decentralisaties, steeds minder beschikbare tijd voor steeds ingewikkelder dossiers en
beschikbaar instrumentarium, waarbij de vraag gesteld kan worden of dit zo efficiënt mogelijk
gebruikt wordt. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie zichzelf de vraag gesteld in hoeverre
haar rapporten bijdragen aan de controlerende rol van de raad.
Ter beantwoording van de onderzoeksvraag “Op welke wijze geeft de gemeenteraad van
Ridderkerk invulling aan zijn controlerende rol gedurende de huidige raadsperiode?” zijn er, naast
een documentstudie, interviews afgenomen en is er een enquête uitgezet onder raadsleden. Door
een goede respons hebben de onderzoekers conclusies kunnen trekken en aanbevelingen kunnen
doen. Ieder raadslid bepaalt uiteraard zelf op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
controlerende rol. De aanbevelingen zijn bedoeld ter inspiratie voor individuele raadsleden,
fracties en/of de raad als geheel. Om te komen tot een effectievere invulling van de
controlerende rol is in de bestuurlijke nota een stappenplan opgenomen dat daarbij kan helpen.
Dit stappenplan kan door raadsleden individueel of door de raad als geheel worden doorlopen,
waarbij het college de raad kan ondersteunen.
Het rapport bestaat uit twee delen: de Bestuurlijke nota en de Nota van bevindingen. Mocht één
van bovengenoemde documenten aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan kunt u
contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie mevrouw C. Garama
(secretarisrkcridderkerk@gmail.com). Wij zien uit naar de verdere behandeling van het
onderzoeksrapport in uw raad.
Met vriendelijke groet,
Rekenkamercommissie Ridderkerk,
de voorzitter,

Drs. J.J. Démoed
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