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reglement van orde  

 
hoofdstuk 1: algemene bepalingen 
 

• Artikel 1 - begripsomschrijvingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. rekenkamer: de organisatie ex artikel 81a tot en met 81k van de 
gemeentewet. 

b. Lid van de rekenkamer: de directeur van de rekenkamer. 
 
hoofdstuk 2: ondersteuning, bedrijfsvoering en vertegenwoordiging 
 

• Artikel 2 - directeur  
a. Het lid van de rekenkamer vervult tevens de functie van directeur van 

het bureau van de rekenkamer. 
b. Hij wordt daarbij ondersteund door één teammanager. Samen vormen 

zij het Managementteam van de rekenkamer. 
 

• Artikel 3 - organisatie 
a. De directeur draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de instelling 

en continuïteit van het bureau, dat de wettelijke en overige taken van 
de rekenkamer op een professionele en kwalitatief hoogwaardige 
wijze vervuld kunnen worden. 

b. De directeur bepaalt zelf binnen de kaders van de vastgestelde 
begroting de personele samenstelling in kwaliteit en kwantiteit van 
het bureau. Het personeel wordt benoemd door het college. 

 
• Artikel 4 - benoeming en rechtspositie medewerkers 

a. De ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer 
zijn ter zake van die werkzaamheden uitsluitend verantwoording 
schuldig aan de rekenkamer. 

b. Besluiten met betrekking tot het personeelsbesluit worden namens 
het college van B en W door de directeur vastgelegd en ondertekend. 

c. De eed of belofte van de onder a genoemde ambtenaren wordt 
afgenomen door de directeur. 

 
• Artikel 5 - bedrijfsvoering 
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a. Overeenkomsten die in het kader van de taakuitoefening en/of 
bedrijfsvoering van de rekenkamer met derden dienen te worden 
aangegaan worden gesloten door de directeur. 

b. De vertegenwoordiging in en buiten rechte gebeurt door de directeur. 
c. De directeur kan via mandaatbesluit bevoegdheden inzake de 

bedrijfsvoering bij de beide teamleiders neerleggen. 
 

• Artikel 6 - instelling klankbordgroep 
a. Er is door de directeur een externe informele klankbordgroep 

ingesteld. 
b. De samenstelling van de klankbordgroep is functioneel van aard en 

los van de politiek bestuurlijke omgeving van Rotterdam. 
c. De klankbordgroep heeft tot taak de directeur op diens verzoek te 

voorzien van input, reflectie en advies op de werkzaamheden die 
voortvloeien uit zijn functioneren als lid van de rekenkamer. 

 
hoofdstuk 3: onderzoeksprogramma en onderzoeksuitvoering 
 

• Artikel 7 - onderzoeksprogramma 
a. De rekenkamer inventariseert regelmatig suggesties voor onderzoek, 

zowel vanuit de gemeente (ambtelijk en politiek bestuurlijk) als op 
basis van eigen bevindingen (accountbeheer). Deze suggesties worden 
aan de hand van selectiecriteria toegevoegd aan een groslijst en 
vervolgens geprioriteerd omgezet in een shortlist die de basis vormt 
voor het concept onderzoeksprogramma. 

b. Alvorens het concept onderzoeksprogramma definitief wordt 
gemaakt, vinden interne selectietoetsen plaats, die een nadere 
invulling geven van de onderzoeksvoorstellen. 

c. De directeur van de rekenkamer stelt het onderzoeksprogramma vast. 
d. Het definitieve onderzoeksprogramma voor het komende jaar wordt 

voor het eind van het lopende jaar naar de gemeenteraad verzonden 
en maakt tevens deel uit van het jaarverslag van het lopende jaar.  

 
• Artikel 8 - de start van een onderzoek 

a. Op basis van oriënterende gesprekken en bestudering van schriftelijk 
materiaal maakt de rekenkamer een onderzoeksopzet, waarin het 
onderwerp, de doel-, vraag- en probleemstellingen en de wijze waarop 
het onderzoek zal worden uitgevoerd worden beschreven. Tevens 
wordt in de onderzoeksopzet een globaal normenkader opgenomen. 

b. De rekenkamer stuurt de onderzoeksopzet indien sprake is van een 
raadsverzoek naar de desbetreffende raadscommissie, waarbij de 
directeur een expliciete toelichting kan geven.  

c. Wanneer geen sprake is van een verzoekonderzoek wordt voor de 
opzet verwezen naar de website van de rekenkamer. 

d. De rekenkamer kan de onderzoeksopzet tevens ter kennisname aan 
de bestuurlijk en ambtelijk eindverantwoordelijken voor het 
desbetreffende onderwerp doen toekomen. Indien nodig of gewenst 
geeft de rekenkamer hierop een mondelinge toelichting. 

 



 

 

datum 

5 maart 2019 

 
pagina 

3 van 4 

 

• Artikel 9 - ambtelijk wederhoor 
a. De bevindingen van het onderzoek, alsmede de voorlopige conclusies 

en aanbevelingen worden door de rekenkamer vastgelegd in een nota 
van bevindingen respectievelijk bestuurlijke nota. 

b. Ter verificatie van de feiten wordt de nota van bevindingen voor 
ambtelijk wederhoor voorgelegd aan betrokken dienst(en). 

c. In sommige gevallen kan ook wederhoor worden gevraagd aan 
betrokken niet-ambtelijke instellingen en organisaties. 

d. Als termijn voor dit ambtelijk wederhoor wordt een periode van  
 10 werkdagen aangehouden. 
e. De rekenkamer kan om eventueel tijd te besparen ook het ambtelijk 

wederhoortraject laten samenvallen met het bestuurlijk 
wederhoortraject. 

 
• Artikel 10 - bestuurlijk wederhoor 

a. Na de ambtelijke wederhoor worden de nota van bevindingen en de 
bestuurlijke nota voor bestuurlijk wederhoor toegezonden naar de 
verantwoordelijke portefeuillehouder(s). 

b. Het college wordt door de rekenkamer gevraagd om schriftelijk een 
reactie te geven op de voorlopige conclusies en aanbevelingen. In deze 
schriftelijke reactie geeft het college tenminste aan welke 
aanbevelingen worden overgenomen of, indien aanbevelingen niet 
worden overgenomen de motivering waarom van de aanbevelingen 
wordt afgeweken. 

c. Voor deze reactie geldt een termijn van drie weken, tenzij de 
rekenkamer anders bepaalt. 

d. Na ontvangst van de reactie(s) sluit de rekenkamer haar onderzoek af 
en stelt een definitief rapport op waarin de resultaten van haar 
onderzoek en indien van toepassing de aanbevelingen alsmede de 
reacties hierop zijn opgenomen. Tevens schrijft de rekenkamer nog 
een nawoord op de bestuurlijke reactie. 

 
• Artikel 11 - publicatie 

a. Na vaststelling van het eindrapport gaat de rekenkamer over tot 
publicatie. 

b. Voorafgaand aan publicatie wordt (onder embargo) een persbericht 
 uitgegeven. 

c. De publicatie van het eindrapport valt samen met de verzending naar 
  de gemeenteraad en het college. 

d. Na vaststelling van het rapport wordt het rapport geplaatst op de  
  website van de rekenkamer.  
 

• Artikel 12 - opvolging en evaluatie 
a. De rekenkamer overlegt met de griffie voor welke commissie(s), naast 

behandeling in de raad zelf, het rapport geagendeerd zal worden. Bij 
behandeling in de commissie(s) licht de rekenkamer desgewenst haar 
rapport toe. 

b. De rapporten en overige stukken worden door de raad in zijn 
vergadering binnen drie maanden na ontvangst behandeld. Daarbij 
stelt de raad een termijn vast waarbinnen het college van B en W met 
een plan van aanpak dient te komen ter uitvoering van de door de 
raad overgenomen aanbevelingen. 
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c. De rekenkamer volgt gedurende een jaar zelf of het plan van aanpak 
daadwerkelijk wordt geïmplementeerd en leidt tot de voorgenomen 
effecten. Waar nodig kan tevens een vervolgonderzoek worden 
uitgevoerd om beter zicht op de effecten te krijgen. 

 
hoofdstuk 4: communicatie 
 

• Artikel 13 - externe communicatie 
a. Per onderzoek wordt door de rekenkamer bepaald op welke wijze 

extern wordt gecommuniceerd.  
b.   Het visiedocument en het reglement van orde van de rekenkamer 

worden openbaar toegankelijk gemaakt via de website van de 
rekenkamer. 

c.   De rekenkamer stelt onderzoeksprogramma’s, jaarverslagen en 
onderzoeksrapporten/ brieven beschikbaar via de website van de 
rekenkamer. 

 
hoofdstuk 5: verantwoording en financiën 
 

• Artikel 14 - jaarstukken 
a. De rekenkamer stelt jaarlijks de jaarstukken op bestaande uit een 

jaarverslag en een jaarrekening. 
b. In het jaarverslag is de onderzoeksverantwoording opgenomen. In de 

jaarrekening worden de balans en de rekening, alsmede de 
bijgevoegde toelichingen vastgesteld. 

c. De rekenkamer stelt de jaarstukken vast en biedt deze voor 1 april aan 
de gemeenteraad aan. 

 
hoofdstuk 6: algemene slotbepalingen 
 

• Artikel 15  - inwerkingtreding 
 Dit reglement van orde vastgesteld door de directeur van de rekenkamer 

op 10 september 2010 treedt inwerking met ingang van de eerste dag na 
de datum van verzending aan de gemeenteraad. 

 
• Artikel 16 - citeerartikel 
 Dit reglement van orde wordt aangehaald als: ‘Reglement van orde 

Rekenkamer Rotterdam’. 
 
 


