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Betreft: Rapport rekenkamercommissie Kaderstellende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk

Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u het rapport “De kaderstellende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk” van de
rekenkamercommissie aan. Bij de start van de nieuwe rekenkamercommissie hebben wij dit
onderwerp opgenomen in de lijst van onderzoekthema’s. Het bleek een breed gedragen onderwerp
en gezien het bijzondere karakter heeft de rekenkamercommissie besloten de kaderstellende rol van
de raad te onderzoeken en is met Berenschot aan de slag gegaan om te komen tot een onderzoeksontwerp en normenkader. In goed overleg is dat een interactief proces met de raad geworden.
De interactieve sessie met uw raad is door alle deelnemers als zeer waardevol ervaren. Aan de hand
van de praktijkvoorbeelden hebben wij met u na kunnen denken over de vormgeving van de
kaderstellende rol. In het onderzoek hebben wij ruimte kunnen maken voor uw persoonlijke beleving
naast het feitelijk onderzoek en onze conclusies en aanbevelingen.
De conclusies en aanbevelingen bevatten, door de aard van dit rapport, geen oordelen vanuit de
rekenkamercommissie, maar toont mogelijkheden. Het rapport maakt duidelijk dat, zonder verlies
van politiek karakter, de raad zichzelf kan versterken in haar kaderstellende rol. Wij willen de
adviezen in dit rapport dan ook vooral aanbevelen vanuit het lerend effect dat dit onderzoek kan
hebben. Wij kunnen ons voorstellen dat in de overdracht richting de nieuwe gemeenteraad na maart
2018 gebruik wordt gemaakt van dit onderzoek om de kaderstellende rol een duidelijke plek te
geven. Uiteraard zijn wij bereid daaraan – in een nader te bepalen werkvorm – een bijdrage te
leveren.
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
Bijlagen: Kaderstellende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk, Nota van bevindingen en Bestuurlijke nota
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