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Geachte leden van de raad,  
 
Hierbij bieden wij u het rapport “Een palet van gekleurde kaders” van de rekenkamercommissie 
Ridderkerk aan. De rekenkamercommissie heeft de kaderstellende rol van de raad in de periode 
2014-2016 onderzocht. Het rapport toont mogelijkheden hoe de raad zichzelf kan versterken in zijn 
kaderstellende rol. De totstandkoming van het rapport is een interactief proces met de raad 
geworden. De interactieve sessie met uw raad is door alle deelnemers als zeer waardevol ervaren. 
Het rapport is besproken in de openbare commissievergadering Samen leven van 8 februari 2018 en 
vervolgens in de raadsvergadering van 22 februari 2018.  
 
De beoogde effecten van het onderzoek zijn het versterken van de kaderstellende rol van de raad en 
blijvende aandacht voor deze rol in de raadsperiode 2018-2022. Punt 5 van het raadsvoorstel 
(nummer 1304015) noemt als mogelijke bespreekmomenten het inwerkprogramma van de nieuwe 
raad, de jaarlijkse raadsconferentie, vaststelling van een startnotitie en besluitvorming over het 
eindproduct. Daarnaast kan de raad het onderwerp ‘kaderstelling’ ook zelf agenderen. Als uw 
adviseur geeft de griffier de aanvullende suggestie dat u uw kaderstellende rol onder andere kunt 
versterken doordat “in het nieuwe coalitieakkoord, het collegeprogramma, de kadernota’s, de 
begrotingen, expliciet aangegeven zou kunnen worden als het het voornemen is aan de raad 
kaderstellende nota’s e.d. ter besluitvorming aan te bieden”.  
Voor de uitvoering zijn de volgende vervolgstappen in het raadsvoorstel opgenomen: 
- Het gebruik van het nieuwe format van de startnotitie wordt geïmplementeerd 
- De griffie zal het format van de startnotitie voor de raad opnemen op Raadsnet  
- De kaderstellende rol van de raad zal als onderwerp worden meegenomen in het 

introductieprogramma voor de nieuwe raad. Ook in de komende raadsconferenties kan aan het 
onderwerp aandacht worden besteed. 

 
De rekenkamercommissie heeft in de aanbiedingsbrief bij het rapport aangegeven dat hij zich kan 
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. Een eerste aanzet 
daartoe was de bespreking van het rapport in de kennismaking van de rekenmakercommissie met de 
nieuwe raad op 22 mei 2018. Vervolgens heeft de rekenkamercommissie het coalitieakkoord 2018-
2022 “Veel kleuren, één palet” geanalyseerd op de kaderstellende mogelijkheden conform de 
methodiek van het rekenkamercommissierapport. Dit heeft geresulteerd in bijgesloten rapport “Een 
palet van gekleurde kaders”.   
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Dit rapport kan de raad handvatten bieden bij zijn kaderstellende rol, bijvoorbeeld bij de behandeling 
van de begroting 2019 en de bespreking van het collegeprogramma. Daarnaast kan het rapport 
aanleiding zijn tot verdere ontwikkeling van de kaderstellende mogelijkheden van de raad. De 
rekenkamercommissie biedt u aan daar - in een nader te bepalen werkvorm- een rol in te vervullen. 
Daarbij valt te denken aan een workshop met uitwerking van een aantal praktijkvoorbeelden. 
 
Wij geven u in overweging dit rapport te betrekken bij uw verdere besprekingen over de invulling van 
uw kaderstellende rol en het nog uit te brengen collegeprogramma. In het overleg met de 
fractievoorzitters op woensdag 3 oktober vernemen wij graag of, en zo ja hoe, u een rol voor de 
rekenkamercommissie ziet in de te nemen vervolgstappen. 
 
Mocht bovenstaande aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 
de secretaris van de rekenkamercommissie mevrouw C. Garama 
(secretarisrkcridderkerk@gmail.com). 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rekenkamercommissie Ridderkerk, 
de voorzitter, 
 
 
Drs. J.J. Démoed 
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