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Rekenkamerrapporten staan niet altijd op de agenda van de raad;

dat zou toch een teken aan de wand moeten zijn. Veel rekenkamers

komen ook niet veel verder dan het uitvoeren van procesgerichte

performance audits: onderzoeken die eigenlijk in opdracht van het

college door ‘het apparaat’ zelf uitgevoerd moeten worden (de

zogenaamde 213a-onderzoeken). Het functioneren van de reken-

kamer staat aldus onder druk; de tijd van implementeren en expe-

rimenteren is voorbij. De gemeenteraad mag verwachten dat de

lokale rekenkamer tegenwoordig op haar taak is toegerust.

Recentelijk interviewden wij Paul Hofstra over de Rekenkamer

Rotterdam. Hofstra is medio 2009 als directeur geïnstalleerd. Deze

rekenkamer wordt landelijk beschouwd als een van de meest pro-

fessionele rekenkamers. Dit artikel is mede gebaseerd op de uit-

wisseling van kennis en ervaring tijdens het interview. Regelmatig

wordt dan ook verwezen naar dit gesprek.

Onafhankelijk, objectief en openbaar

In het vorige artikel (Audit Magazine, 3-2009) werd gesteld dat de

mate van onafhankelijkheid, de aanwezige kennis en de beschik-

bare ervaring bepalend zijn voor het succes van elke onderzoeks-

functie en dus ook voor die van de rekenkamer. In tegenstelling tot

wat min of meer gebruikelijk is vinden wij dat de rekenkamers

zich moeten focussen op beleidsmatige vraagstukken. In het bij-

zonder hoe deze vraagstukken, na de politieke besluitvorming,

worden geëffectueerd door en namens de verschillende afdelingen

van de gemeente. In het kader van die opvatting zou het succes

van de rekenkamer vooral af te meten moeten zijn aan de gedane

verbetersuggesties om de kwaliteit van beheersing verder te verbe-

teren. Daarmee is natuurlijk onverbrekelijk verbonden dat die sug-

gesties door het college en de ambtelijke leiding ook worden geac-

cepteerd en geïmplementeerd.

Hofstra: “De Rekenkamer Rotterdam kent een zware bezetting en

werkt op basis van de drie O’s: onafhankelijk, objectief en open-

baar. De onafhankelijkheid vind je bijvoorbeeld terug in het feit

dat wij hier werken volgens het zogenaamde directeursmodel. De

rekenkamer zelf bestaat formeel alleen uit de directeur. Het onder-

zoek wordt uitgevoerd door het bureau bestaande uit vijftien á

twintig VTE’n. De programmering komt volstrekt onafhankelijk

tot stand. Ongeveer de helft van de onderzoeksobjecten komt voort

uit de vele (gehonoreerde) verzoeken van de gemeenteraad. Zo

heb ik bijvoorbeeld contact met alle fracties binnen de gemeente

Rotterdam. Ik bezoek in ieder geval een of twee keer per jaar één

van de fractievergaderingen.

Het onderzoeksbureau bestaat uit hooggekwalificeerde medewer-

kers die alleen verantwoording verschuldigd zijn aan de directeur.

Het is een relatief zwaar team en daar ben ik erg trots op.

Opmerkelijk in gemeenteland is dat ik als directeur eindverant-

woordelijk ben voor de onderzoekers (en dus niet het college van

B&W). Ik neem ze daarom ook de ambtseed af, op basis van een

aparte verordening voor de Rekenkamer Rotterdam. De rapporten

worden in meerdere commissies en in de raad behandeld. De

bestuurlijke reactie is dan al in het rapport vastgelegd, waarbij ik

als directeur van de rekenkamer nog een reactie kan geven op die

bestuurlijke reactie. In de commissievergaderingen zijn de verant-

woordelijke wethouders in ieder geval aanwezig. Ik ben tevens

aanwezig bij de raadsvergadering als het rapport wordt besproken.

Het raadsbesluit wordt door de griffier vastgelegd. Overigens, het

college dient binnen twee maanden met een ‘Plan van Aanpak’ te

komen als reactie op het onderzoek. Het spreekt voor zich dat ik

de afloop van de genomen besluiten in de gaten houd.”

Lang leve de dualiteit

De rekenkamer verricht onderzoek naar de wijze waarop het colle-

ge in opdracht van de raad haar beleid realiseert en hierover ver-

antwoording aflegt. Hoe sterker de dualiteit is ontwikkeld, hoe

Op zoek naar de professionele rekenkamer
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beter de rekenkamerfunctie haar toegevoegde waarde kan aanto-

nen. Als in de raad immers veel dynamiek bestaat en uitgebreide

discussies plaatsvinden, wordt de behoefte aan transparantie logi-

scherwijze versterkt. Tegengestelde belangen vragen immers om

een uitspraak over de checks & balances. Een ideale situatie voor

het functioneren van de rekenkamer?

Hofstra: “Ik ben mij er zeer bewust van dat dit inderdaad het geval

is in de Rotterdamse situatie. Ik beschouw het als een groot goed

dat in de Rotterdamse raad sprake is van een bijzondere bestuurlij-

ke dynamiek. Monisme zou killing zijn voor onze onderzoeksop-

dracht. Sinds de komst van Leefbaar Rotterdam is die bestuurlijke

dynamiek alleen maar toegenomen. En dat heeft belangrijke impli-

caties voor de rekenkamer. De raad zit er bijna letterlijk bovenop.

Het onderzoek dat wij verrichten moet dan ook gefundeerd zijn op

een goed en stevig feitencomplex. Hier zal in zijn algemeenheid

weinig discussie over ontstaan. Veel discussie gaat over de

bestuurlijke context van een bepaald onderzoeksobject. Het is voor

ons belangrijk om in dat kader heldere keuzen te maken, omdat

niet alle wethouders zijn benoemd op grond van de inhoudelijke

kennis van de materie waar zij verantwoordelijkheid voor dra-

gen. Wij richten ons in het onderzoek dan ook sterk op de kwali-

teit van de sturing en beheersing van de verantwoordelijke wet-

houder(s). Bij de keuze van onze onderwerpen houden wij daar

al rekening mee.

Timing is daarbij ook erg belangrijk. Ik kijk bij voorkeur even

rustig de kat uit de boom: hoe gaan de raad en het college er zelf

mee om? Daarbij moet je als rekenkamer ook laten zien te

beschikken over een grote dosis politieke sensibiliteit. Ik richt

mij daarbij op het zelfreinigende vermogen van het bestuur van

de gemeente Rotterdam. Dragen de oplossingen bij aan de kwali-

teit van openbaar bestuur van Rotterdam? Kan daarbij een ver-

snelling worden gerealiseerd in de oplossingensfeer? De reken-

kamer treedt daartoe soms in de openbaarheid en dan geef ik bij-

voorbeeld zelfstandig een persconferentie.”

Politieke verhoudingen in relatie tot onderzoeksobjecten

Het college en de raad krijgen dus de rekenkamer die zij verdie-

nen! De rekenkamer moet gevoel hebben voor de situationele

factoren die van invloed zijn op de richting van de onderzoeks-

uitkomsten. Veel rekenkamers hebben soms te weinig gevoel

voor de politieke verhoudingen en omstandigheden.

Rekenkamercommissies, veelal samengesteld uit een externe

voorzitter en commissieleden uit de raad, gaan soms te veel op in

de politieke context. Belangrijk is de onafhankelijkheid van de

rekenkamer te blijven behouden. Hoe pakt dat uit binnen jullie

gelederen?

Hofstra: “Anders dan misschien andere rekenkamers doen,

onderhoud ik als directeur van de rekenkamer Rotterdam op een

actieve wijze contact met alle politieke partijen, zowel op forme-

le als op informele wijze. Het stelt mij in staat te ervaren wat er

precies leeft en welke verschillende inzichten er bestaan binnen

de partijen. Dit helpt mij om tot een goed gefundeerd plan van

aanpak te komen. De discussie en argumentatie vragen veel ener-

gie maar dat sluit, zoals eerder besproken, aan op de typische

dualiteit binnen de gemeente Rotterdam. En zoals gezegd reage-

ren wij niet te snel op incidenten. In het algemeen bekijk ik pas

na discussie in de raad of onderzoek door de rekenkamer zinvol

kan zijn. Je kunt spreken van een zekere terughoudendheid.

Recentelijk hebben zich in Rotterdam incidenten voorgedaan

waarbij ik zo heb gereageerd. Dan zie je dat er even veel ophef is

in de raad en in de media, maar de commotie daar-

na weer snel wegzakt.

Het feit dat alles in de openbaarheid plaatsvindt,

vraagt om adequate bestuurlijke checks & balan-

ces die bij een goede werking op hun beurt veel

ellende kunnen voorkomen. Bij elk onderzoek

speelt de politiek een belangrijke rol. Je kunt dat

vaak niet los van het onderzoek zien. Aan de ande-

re kant is de rekenkamer inmiddels voldoende

gegroeid om op (politieke) tenen te gaan staan. Ik probeer wel te

zorgen dat het niet elke keer dezelfde tenen zijn. En ik vind het

tevens belangrijk om contact te zoeken met de Rotterdamse bur-

ger via persconferenties en een interactieve website. Soms geef

ik een interview aan TV Rijnmond. Hoewel alles op dit moment

goed functioneert, wil ik de frequentie van de onderzoeken fors

verhogen. Daarbij streef ik naar ongeveer zestien rekenkameron-

derzoeken per jaar, onder meer in de vorm van quick scans. Tot

nu toe is de doorlooptijd vaak erg lang door de omvang en inten-

siteit van de gevoerde onderzoeken. Kortere doorlooptijden stel-

len mij in staat iets meer rekening te houden met de politieke

actualiteit. Zorgvuldigheid blijft daarbij uiteraard wel een

belangrijke eis.”

“Timing is ook erg belangrijk. Ik kijk bij
voorkeur even rustig de kat uit de boom: hoe
gaan de raad en het college er zelf mee om?”

Hofstra: “Ik beschouw het als een

groot goed dat in de Rotterdamse

raad sprake is van een bijzondere

bestuurlijke dynamiek. Monisme

zou killing zijn voor onze

onderzoeksopdracht.”
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Rekenkamer versus rekenkamercommissie

Wij zijn van oordeel dat er alles te zeggen valt voor een rekenka-

mer zoals door de wet bedoeld. Een rekenkamercommissie kan de

onderzoekskwaliteit van een fulltime en gespecialiseerd onder-

zoeksteam namelijk maar moeilijk evenaren. Veel onderzoeken van

een rekenkamercommissie worden daarom vaak uitbesteed aan

externe onderzoekspartijen. De commissie ziet in zo’n situatie toe

op een goede opdrachtformulering en aanbesteding van het onder-

zoek. Tijdens het onderzoek houden zij vaak de vinger aan de pols

voor wat betreft de voortgang van het onderzoek. De commissie

neemt het rapport vaak een-op-een over nadat de kwaliteit (stijl en

structuur) van het rapport zeker is gesteld. Een rekenkamercommis-

sie schrijft dikwijls zelf de aanbevelingen aan de raad. Wat ziet u

als belangrijke voor- en nadelen van beide type rekenkamers?

Hofstra: “Een rekenkamercommissie bestaande uit raadsleden

heeft misschien als voordeel dat het meer voeling heeft met wat er

leeft in de verschillende fracties van de raad. Daarnaast zie ik

vooral een paar belangrijke nadelen. Een rekenkamercommissie

heeft maar een beperkte financiële omvang. Dat leidt vaak tot een

beperkte kwaliteit van de onderzoeken. Ook de mate van onafhan-

kelijkheid is veelal aanzienlijk minder. Belangrijkste voordelen

van een rekenkamer zoals in Rotterdam betreffen de ver doorge-

voerde onafhankelijkheid ten opzichte van het college, de neven-

geschiktheid aan de raad en de kwaliteit van het onderzoeksteam.

Wat dat betreft zou dit een pleidooi kunnen betekenen voor grotere

regionale rekenkamers.

De gemeente Rotterdam kent geen auditcommissie. De COR

(commissie onderzoek Rotterdam) voert iedere maand overleg. En

hoewel ik als directeur van de rekenkamer geen lid ben van de

COR word ik wel voor iedere vergadering uitgenodigd. De COR

staat overigens in contact met mijn eigen commissie de CRR

(commissie rekenkamer Rotterdam) die slechts een enkele keer

per jaar samenkomt.

De professionalisering komt bijvoorbeeld ook tot uitdrukking in

het intensieve accounthouderschap dat wij bij onze rekenkamer

kennen. Zelf ben ik binnen de rekenkamer op politiek-bestuurlijk

niveau accountmanager van de gemeente Rotterdam. Mijn team-

leiders treden op als accountmanager voor de verschillende deel-

gemeenten. Wij hebben daarbij vooral aandacht voor de onder-

zoeksomgeving: wie doet wat, wie houdt toezicht en hoe blijven

wij als onderzoekers zo goed mogelijk in contact met de omge-

ving? De rekenkamer Rotterdam maakt tevens onderdeel uit van

het G4-overleg. In dit overleg bespreken wij onze strategieën en de

mogelijkheden om gezamenlijk onderzoek uit te voeren.”

Professionaliteit

Wij zijn van mening dat zowel een rekenkamer als rekenkamer-

commissie als entiteit voor- en nadelen heeft. Deze zijn al voor

een deel aan de orde geweest. In een context zoals die van de

gemeente Rotterdam is het heel functioneel om een professionele

rekenkamer aan te houden. Het succes van de Rekenkamer

Rotterdam spreekt voor zich. Een laatste vraag: ligt het accent van

het succes van de Rekenkamer Rotterdam nu op de kwaliteit van

het onderzoeksteam en de (diversiteit van de) kennis van de onder-

zoekers of toch meer in de wijze van optreden, de houding en de

relatie van de rekenkamer met het college en de gemeenteraad?

Hofstra glimlacht en zegt: “Professionaliteit van de rekenkamer

komt niet alleen tot uiting in het aantal onderzoeken en de omvang

en het opleidingsniveau van het bureau, maar vooral in de interac-

tie met het bestuur (college) en de politiek (gemeenteraad). Vanuit

rekenkamerperspectief kan daar maximale invulling aan worden

gegeven door een zo ver mogelijk doorgevoerde onafhankelijke

positie en een houding die gevoed en gedreven wordt door lef en

passie voor het openbaar bestuur.”
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