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Verkenning rekenkamerfunctie en 
integriteit 

Onderzoek naar de rol die rekenkamers en rekenkamercommissies 

vervullen op het terrein van integriteit binnen het lokaal openbaar 

bestuur, verricht in opdracht van Raadslid.nu 
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Inleiding 

Aanleiding voor de verkenning 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt met het 

Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Griffiers, de 

Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Vereniging van Wethouders en 

Raadslid.nu aan een aanpak integriteit lokaal openbaar bestuur.  

Daartoe vinden verschillende activiteiten plaats die op 12 december 2012 zijn 

vastgelegd in het zogenaamde 10 puntenplan van de bestuurders in het 

decentrale openbaar bestuur “Integriteit is van iedereen en voor iedere dag”. 

Deze verkenning is één van de actiepunten1. 

Petra Habets Advies & Ontwikkeling heeft namens de vereniging Raadslid.nu en 

ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 

Rekenkamercommissies (NVRR) in het kader van lokale bestuurskracht deze 

eerste verkenning uitgevoerd naar de rol die rekenkamers spelen (en kunnen 

spelen) bij signalering en beleidsontwikkeling op integriteitsgebied. In deze 

rapportage treft u de resultaten aan van deze verkenning.  

 

 

                                                            
1 Actiepunt 10: “In het voorjaar van 2013 wordt het resultaat bekend gemaakt van een 

nationaal onderzoek naar de mate waarin lokale rekenkamer(s)commissies bekend zijn met 

vermoedens van integriteitsschendingen en de mate waarin de kamers/commissies worden 

betrokken in toetsing en evaluatie van integriteitsbeleid.” 

De rol van rekenkamers binnen het lokaal bestuur 

In het kader van de dualisering is het inrichten van de rekenkamerfunctie 

verplicht gesteld voor zowel provincies als gemeenten2 ter versterking van de 

controlerende rol van de gemeenteraad (provinciale staten).  

Rekenkamers en rekenkamercommissies hebben vrijheid in de keuze van 

onderzoeksonderwerpen. Bij de algemene doelstellingen van de gemeentewet 

wordt een – weliswaar breed geformuleerde - richting gegeven, te weten “de 

rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid 

van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur3.” De modelverordening 

die VNG heeft opgesteld vult dit nog verder in door deze begrippen nader te 

duiden.”4  

Tenslotte: de rekenkamerfunctie kan worden ingevuld door zowel rekenkamers 

als rekenkamercommissies. Als in deze rapportage het begrip “rekenkamer” 

gebruikt wordt, wordt ook “rekenkamercommissie” bedoeld, tenzij expliciet 

anders aangegeven. 

                                                            
2 Voor waterschappen bestaat geen verplichting, desalniettemin hebben diverse 

waterschappen een rekenkamerfunctie ingericht. 
3 Artikel 182 van de gemeentewet, de provinciewet kent een overeenkomstig artikel 
4 Vooral bij het begrip rechtmatigheid wordt in deze toelichting niet voor een brede definitie 

gekozen, maar voor een smalle definitie: “bij rechtmatigheid gaat het om het voldoen aan de 

wettelijke kaders en regelgeving. Het gaat dan vooral om wet- en regelgeving die direct van 

belang is voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van de gemeentelijke baten en 

lasten. (Toelichting bij artikel 1 van “modelverordening op de rekenkamer met artikelsgewijze 

toelichting”) 
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Het begrip integriteit in deze verkenning 

Integriteit is een subjectief en breed begrip, waar iedereen enerzijds wel een 

“gevoel” bij heeft, maar dat anderzijds ook persoonlijk ingekleurd wordt. Daarom 

is bij de formulering van de vragenlijst er bewust voor gekozen niet te starten 

met een definitie van het begrip. Om echter toch enige uniformiteit in de 

beantwoording te bereiken is voor de indeling van integriteitskwesties gebruik 

gemaakt van het model dat gehanteerd is in het rapport “Grijs”5, een onderzoek 

dat in opdracht van het ministerie van BZK is uitgevoerd naar achtergronden en 

risicofactoren bij bestuurlijke integriteit.  

Niettemin heeft invulling bij enkele respondenten geleid tot vragen en 

opmerkingen over de begrenzing van het begrip integriteit in relatie tot de 

rekenkamerfunctie, bijvoorbeeld: “Wat is precies de definitie van integriteit 

(afbakening)? Wanneer gaat de rekenkamercommissie erover? Wat heeft de 

rekenkamercommissie met omgangsvormen en wangedrag in privétijd te 

maken?” of “misschien vat ik ‘integriteitsonderzoek’ te zwaar op. Heb nu ‘niks’ te 

melden, terwijl we in ons treasury-onderzoek wel wat gekke dingen zijn 

tegengekomen.”  

De antwoorden van de respondenten geven daarom per definitie subjectieve 

opvattingen van de rekenkamervertegenwoordigers weer over het begrip 

integriteit. 

 

                                                            
5 “Grijs, onderzoek naar achtergronden en 
risicofactoren bestuurlijke integriteit”, uitgevoerd door Zilverwerk in opdracht 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

De aandacht van de rekenkamer voor integriteit 

De aandacht voor integriteit onder rekenkamers is op dit moment behoorlijk 

groot is. Dit blijkt niet zozeer uit de mate waarin rekenkamers tot op heden 

onderzoek naar integriteit hebben uitgevoerd, maar de respons van de 

verkenning (ca. 40 procent) en de interesse om mee te werken aan een 

verdieping van de verkenning in de vorm van een ronde tafel (ruim tweederde 

van de respondenten wil hiervoor benaderd worden) laten zien dat het 

onderwerp leeft. 

Een korte toelichting bij deze verkenning en leeswijzer 

Het doel van deze verkenning is een eerste zicht te krijgen op  

1. de plaats die integriteit inneemt bij rekenkameronderzoek en welke 

overwegingen daarbij een rol spelen 

2. in hoeverre de rekenkamer zicht heeft op integriteitskwesties en 

3. tenslotte of rond de rekenkamerfunctie zelf integriteitskwesties spelen.  

De rapportage houdt deze volgorde ook aan en sluit af met een samenvattende 

analyse.  

In de bijlagen bij dit rapport zijn een uitgebreide onderzoeksverantwoording en 

de uitgezette vragenlijst opgenomen, hieronder de belangrijkste punten.  

Eind november 2012 zijn alle rekenkamers en rekenkamercommissies benaderd 
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met het verzoek een korte vragenlijst voor kerst te retourneren. De responstijd 

was daarmee relatief kort, omdat dit echter een eerste verkenning betreft met 

een vervolg in het voorjaar van 2013 waarbij andere rekenkamers eventueel 

kunnen aanhaken, is voor deze werkwijze gekozen. Desalniettemin is 

Raadslid.nu blij verrast met een respons van 133 unieke respondenten die 

gezamenlijk de rekenkamerfunctie vervullen voor 43% van de gemeenten, 50% 

van de provincies en 8% van de waterschappen.  

De resultaten 

De plaats die integriteit inneemt in de onderzoeksagenda van rekenkamers 

Figuur 1. Heeft de rekenkamer ooit onderzoeken uitgevoerd naar integriteit? 

In de verkenning is een aantal vragen gesteld om een beeld te krijgen bij de 

plek die integriteit inneemt bij rekenkameronderzoek. Daarbij konden 

rekenkamers niet alleen aangeven of zij ooit onderzoek naar integriteit gedaan 

hadden, maar ook wat voor soort onderzoek dit betrof. 
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Hieruit komt naar voren dat integriteit door 90,2% procent van de respondenten 

(nog) niet als onderwerp is opgepakt, 8,3 procent heeft wel onderzoek gedaan 

naar integriteit en 1,5% heeft een onderzoek gepland naar integriteit.  

Rekenkamers konden aangeven welke overwegingen een rol hebben gespeeld 

om integriteit niet op te pakken als onderwerp van onderzoek. Uit deze reacties 

komt enerzijds naar voren dat integriteit - door omstandigheden - (nog) niet aan 

de orde is geweest, zonder dat dat een principiële afweging is geweest, 

bijvoorbeeld: 

 

 

Andere rekenkamers geven meer principiële redenen om integriteit niet als 

onderwerp op te pakken:  

 

 

 

Een bijzondere afweging daarbij is het onderscheid tussen onderzoek op 

systeemniveau (de formulering van beleid, de vertaling en borging daarvan in 

processen en structuren en de werking daarvan in de praktijk) en onderzoek 

naar concrete integriteitskwesties. Rekenkamers blijken terughoudend om dit 

“Voldoet niet aan alle criteria, lastig om doelmatigheid/ 

doeltreffendheid te beoordelen. Leent zich eerder voor quick 

scan naar waarborging in gemeente.” 

“De rekenkamercommissie heeft nooit overwogen om onderzoek 

naar integriteit te doen. Ik denk dat de oorzaak hiervan terug te 

leiden is tot het feit dat de nadruk vooral op doeltreffend en 

doelmatigheidsonderzoek ligt. Integriteit ligt meer op het gebied van 

rechtmatigheid en de rekenkamercommissie houdt zich hier minder 

mee bezig.” 

“Onderwerp staat wel op de groslijst, maar bij jaarlijkse keuze voor 

onderzoek scoorden andere onderwerpen tot nu toe hoger op de 

criteria zoals genoemd in verordening en onderzoeksprotocol.” 

“wel overwogen maar we hebben keuzes gemaakt uit onderwerpen 

die door de raden zijn aangedragen. Hier stond integriteit niet bij.” 

“Onderzoek naar integriteitsbeleid (NB: -beleid) staat op onze long 

list, maar tot nu toe zagen we nog onvoldoende aanleiding om het 

onderzoek uit te voeren: we hebben geen aanwijzingen dat er iets 

schort aan het beleid.” 
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“In één van de provincies speelde enkele jaren terug een 

integriteitskwestie, daarvoor is toen een externe ingeschakeld. 

Dubbel onderzoek is niet nodig.” 

laatste als onderwerp op te pakken: 

 

De inherente gevoeligheid van het onderwerp integriteit blijkt ook uit de 

volgende reactie: 

 

De relatie met de raad is voor rekenkamers eveneens relevant als het gaat om 

onderzoekthema’s en de raad heeft dus ook invloed of integriteit als onderwerp 

door rekenkamers opgepakt wordt, zoals blijkt uit de volgende reactie: 

 

Bij integriteitskwesties speelt uiteraard ook nog de afweging of onderzoek door 

de rekenkamer wel doelmatig is: 

 

 

 

 

Het soort onderzoek 

Onderzoek op systeemniveau (de formulering van beleid, de vertaling en 

borging daarvan in processen en structuren en de werking daarvan in de 

praktijk) blijkt vaker voor te komen dan onderzoek naar concrete kwesties 

(negen versus drie keer vermeld, in één geval beide aspecten). Ook is het 

merendeel van de onderzoeken een separaat onderzoek (acht keer aangekruist, 

één keer ‘beiden’ en vier keer een deel van een groter onderzoek).  

De vermelde onderwerpen voor separaat onderzoek betreffen de borging van 

het integriteitsbeleid binnen de gemeente, de borging van bestuurlijke integriteit 

en declaratiegedrag van bestuurders en topambtenaren.  

Wanneer integriteit deel uitmaakte van een groter onderzoek betrof dit het 

aanbestedingsbeleid, een onderzoek naar grondexploitaties en het 

vergunningenbeleid. 

“We hebben overwogen een onderzoek te doen op voorwaarde 

dat de raad dit ons collectief zou vragen. De vraag is echter niet in 

die vorm aan ons gesteld. Dus hebben wij ook het onderzoek niet 

gedaan.” 

“geen persoonsgericht integriteitsonderzoek gezien de 

afwijkende onderzoeksmethodiek en onvoorspelbare (politieke) 

consequenties.” 

“Het onderwerp heeft op de shortlist van de rekenkamerdirecteur 

gestaan. Voor vaststelling van het onderzoeksprogramma stemt  de 

rekenkamerdirecteur af met klankbordgroep uit de raad. Deze gaf 

voorkeur aan andere onderzoeken. De rekenkamerdirecteur heeft 

advies klankbordgroep gevolgd.” 
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Samenvattend: rekenkamers hebben het onderwerp integriteit de 

afgelopen jaren incidenteel opgepakt. Rekenkamers laten zich bij 

hun keuzes van onderzoeksthema’s mede leiden door 

raadsvoorkeuren en wanneer deze raden integriteit geen prioriteit 

vinden als onderzoekthema voor de rekenkamer, pakken 

rekenkamers dit niet zondermeer op.  

Daar waar integriteit onderwerp van onderzoek is, betreft dit over 

het algemeen een onderzoek naar (de werking van) het beleid.  

Rekenkamers zijn terughoudend met onderzoek naar concrete 

kwesties.  

Tenslotte merken we op dat bij rekenkameronderzoek op de 

achtergrond integriteit altijd een rol kan spelen. In enkele 

concrete gevallen heeft onderzoek met andere doeleinden geleid 

tot het op het spoor komen van integriteitskwesties.   

“tijdens een onderzoek kwamen 

vraagtekens naar voren m.b.t. niet integer 

handelen van een topmanager van een 

verbonden partij bij inkoop/aanbesteden”. 

“betrof mogelijke 

onregelmatigheden bij 

bouwproject”. 

Hoewel een beperkt deel van de respondenten heeft aangegeven gericht 

onderzoek naar integriteit te hebben gedaan, kan de rekenkamer 

integriteitskwesties tegenkomen in regulier onderzoek naar andere thema’s, de 

volgende toelichting:  

 

Hier gaat een parallel met de accountant op: deze gaat bij de 

accountantscontrole niet op zoek naar fraude, maar kent wel een meldingsplicht 

zodra hij aanwijzingen voor fraude tegenkomt.  

In twee kwesties die uit de verkenning naar voren zijn gekomen is blijkens de 

toelichting ook sprake van deze parallel: hoewel de betreffende rekenkamers in 

deze gevallen geen onderzoek naar integriteit deden, zijn de rekenkamers wel 

integriteitskwesties tegengekomen.  De respondenten gaven zelf de volgende 

toelichting op de aard van beide kwesties:  

 

 

 

In beide gevallen heeft de afhandeling van de signalering plaatsgevonden door 

BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten). 

“Integriteit is een gegeven dat eigenlijk altijd op de 

achtergrond mee doet bij onderzoek. In geval van 

duidelijke signalen van niet-integer handelen moet 

de rekenkamer(commissie) daar iets mee doen!!” 
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Rekenkamers en integriteitssignalen 

Figuur 2. Heeft u kennis van integriteitskwesties binnen de organisatie(s) 

waarvoor u de rekenkamerfunctie vervult? 

Een tweede thema dat in de verkenning aan de orde is gekomen, is in hoeverre 

rekenkamers kennis hebben van (vermoedens van) integriteitsschendingen en in 

hoeverre zij zicht hebben van het oppakken en afwikkelen hiervan. In het 

verlengde is aan rekenkamers gevraagd in hoeverre ze zelf een dergelijk 

onderwerp opgepakt hebben voor onderzoek, danwel hiervoor door anderen zijn 

gevraagd. 

Bij 18,3 procent van de respondenten is kennis van integriteitskwesties binnen 

de organisatie(s) waarvoor de rekenkamerfunctie vervuld wordt. 

De kennis die bij rekenkamers aanwezig is over integriteitskwesties binnen de 

organisatie(s) waarvoor de rekenkamerfunctie vervuld wordt lijkt daarmee wat 

lager dan de kennis onder raadsleden over integriteitskwesties die afgelopen 

jaren hebben gespeeld zoals naar voren komt uit een recent onderzoek dat de 

NOS in samenwerking met Raadslid.nu heeft uitgevoerd (22,8%)6.  

Dit kan te maken hebben met de wat grotere afstand van de rekenkamer tot 

college, raad en organisatie. Of zoals door een griffier verwoord: “dat ik als 

secretaris van de commissie maar tevens griffier weet welke kwesties in mijn 

gemeente spelen wil niet zeggen dat ik de behoefte voel om erover uit te 

wijden”. Een griffier die tevens secretaris van de rekenkamer is kan dus voor 

een dilemma geplaatst worden in hoeverre eventuele vermoedens van 

integriteitskwesties met de rekenkamer te delen. 

Uit de verkenning komt ook naar voren dat respondenten ietwat terughoudend 

zijn in het schetsen van integriteitskwesties die spelen (vier van de 21 

respondenten die aangeven dat er integriteitskwesties spelen lichten dit niet 

nader toe). Wellicht kan deze terughoudendheid betekenen dat ook bij andere 

rekenkamers integriteitskwesties bekend zijn die in de verkenning niet zijn 

gemeld, zoals wellicht blijkt uit deze toelichting bij het antwoord ‘nee’ op 

bovenstaande vraag: “niet anders dan dat elke ambtenaar wel weet heeft van 

dergelijke zaken.”  

                                                            
6 Een kanttekening hierbij is dat de formulering in het NOS onderzoek iets anders 
is dan de formulering in deze verkenning. De formulering van de resultaten van 
het NOS onderzoek is opgenomen als bijlage 
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In totaal zijn door de respondenten 21 integriteitskwesties nader toegelicht. 

Deze kwesties zijn opgenomen in een separate bijlage. Van deze kwesties 

geven de respondenten aan dat er 19 zijn opgepakt, één situatie “deels” en in 

één situatie is de kwestie niet opgepakt in enigerlei vorm. 

Bij deze kwesties heeft de rekenkamer in zeven gevallen een actieve 

(onderzoeks)rol vervuld, overigens betrof dat in drie van de kwesties dezelfde 

rekenkamer. In twee situaties is er door de raad een verzoek gedaan aan de 

rekenkamer om onderzoek te verrichten.  

Ook is in diverse gevallen – afhankelijk van de kwestie door het college, de 

burgemeester of de raad – een onderzoek ingesteld door anderen zoals 

specifiek ingestelde commissies (in één gemeente een raadsenquête) en in 

integriteit gespecialiseerde bureaus. 

 

 

 

De rekenkamerfunctie als onderwerp van integriteitskwesties 

Figuur 3. Heeft het functioneren van de rekenkamer ooit geleid tot het ontstaan 

van integriteitskwesties? 

Tenslotte is in deze verkenning gevraagd in hoeverre de rekenkamer zelf in 

enigerlei wijze onderwerp van een integriteitskwestie is geweest, wat deze 

kwestie betrof en hoe deze afgewikkeld is. 

Slechts 3,8 procent van de respondenten geeft aan dat de rekenkamer zelf 

onderwerp van een integriteitskwestie is geweest. We geven hier de toelichting 

op de vijf vermelde kwesties, gesorteerd per integriteitsaspect zoals 

geïdentificeerd door de respondenten zelf. 

Samenvattend: 18,3 procent van de respondenten heeft kennis 

van integriteitskwesties. Deze kwesties zijn over het algemeen in 

enigerlei vorm opgepakt. De rol van de rekenkamer is in enkele 

gevallen signalerend geweest, ook is de rekenkamer incidenteel 

gevraagd onderzoek te doen. Echter vaker wordt onderzoek naar 

concrete (gespecialiseerde) integriteitskwesties door andere 

onderzoekers uitgevoerd. 
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“bemoeienis met een ontslagprocedure en met 

(politieke) besluitvorming rondom reserve-vorming 

door de gemeente” 

“Een RKC lid had een bestuursfunctie in een organisatie die 

subsidie ontving van de gemeente. Dit heeft hij in de RKC 

benoemd en daarna is besloten dat dit RKC lid zich wat betreft de 

activiteiten van de RKC verre van dit onderwerp zou houden. 

Overigens heeft de RKC tot nu toe nog nooit iets met dit 

onderwerp gedaan. Inmiddels is de betreffende bestuursfunctie 

beëindigd omdat de benoemingstermijn afliep.” 

“Voorzitter die door de organisatie is benaderd 

voor een interessante functie binnen de 

gemeente en daarop in is gegaan”. 

“Door intern misverstand zijn 

onderzoeksgegevens voortijdig 

openbaar geworden.” 

“In onderzoek verkregen informatie werd gebruikt 

voor een privékwestie en andersom werd het 

onderzoek gebruikt om het gelijk in die 

privékwestie aan zijn kant te krijgen.” 

Samenvattend: de rekenkamerfunctie is volgens respondenten 

slechts in een beperkt aantal gevallen onderwerp geweest van 

integriteitskwesties. 

Belangenverstrengeling:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misbruik van (toegang tot) informatie: 

  

 

 

 

 

  

Een combinatie van bovengenoemde aspecten, aangevuld met ‘wangedrag in 

privétijd’ en ‘verspilling en wanprestatie’: 

 

 

 

 

De vermelde kwesties zijn overigens in alle gevallen geadresseerd aan de raad 

of burgemeester en hebben – behoudens één kwestie – geleid tot maatregelen 

variërend van explicitering van interne procedures tot ontslag van een voorzitter 

van een rekenkamercommissie. 
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Samenvattende analyse en aanbevelingen 

Samenvatting 

De verkenning laat zien dat integriteit als onderwerp van onderzoek door een 

beperkt percentage van de rekenkamers al eens is opgepakt, maar door het 

merendeel van de rekenkamers om diverse redenen niet.  

De kennis bij de rekenkamers ten aanzien van integriteitskwesties bij de 

organisatie(s) waarvoor de rekenkamer werkzaam is, verschilt nauwelijks van de 

kennis die daarover onder raadsleden aanwezig is.  

De praktijk laat vooral in de rolopvatting van de rekenkamer terughoudendheid 

zien, enerzijds omdat integriteit niet als vanzelfsprekend past binnen de 

onderzoeksdomeinen doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid, 

anderzijds zijn er pragmatische overwegingen (beperkte capaciteit/beperkt aantal 

onderzoeken op jaarbasis, verzoeken of interesses van de raad) die de 

onderwerpskeuze van rekenkamers beïnvloeden. Het onderwerp integriteit komt 

niet als vanzelfsprekend naar boven drijven op de onderzoeksagenda. 

Incidenteel komt het onderwerp wel spontaan naar voren als “bijvangst” tijdens 

rekenkameronderzoek, dat wil zeggen dat onderzoek met andere doeleinden 

heeft geleid tot het op het spoor komen van integriteitskwesties. 

De aandacht die integriteit momenteel heeft kan maken dat gemeenteraden en 

provinciale staten niettemin meer behoefte kunnen krijgen aan 

rekenkameronderzoek op het terrein van integriteit. Het onderzoek van de NOS 

wijst in ieder geval op bezorgdheid over dit onderwerp bij een substantiële groep 

raadsleden en de concrete behoefte om vermoedens van 

integriteitsschendingen te onderzoeken.  

Uit deze verkenning blijkt dat rekenkamers in beperkte mate verzocht wordt 

onderzoek te doen bij vermoedens van integriteitsschendingen. Andere plekken 

waar een dergelijke onderzoeksvraag wordt neergelegd zijn specifiek ingestelde 

commissies of in integriteit gespecialiseerde bureaus. Het aantal specifieke 

integriteitskwesties dat in deze verkenning door respondenten is toegelicht is te 

gering om conclusies te verbinden aan de voorkeur voor de ene of andere vorm 

van onderzoek. Tot slot heeft het functioneren van rekenkamers zelf volgens de 

respondenten tot relatief weinig integriteitskwesties geleid.  

Vervolg 

Deze verkenning is een eerste inventarisatie en leidt tot vele verdiepingsvragen 

zoals: welke rol zien de rekenkamers voor zichzelf (en welke niet) en welke rol 

zien anderen voor rekenkamers daar waar het gaat om integriteit? En hoe moet 

het begrip integriteit geïnterpreteerd worden in deze vragen?   

Rekenkamers kunnen een rol vervullen daar waar het gaat om integriteit binnen 

de lokale overheid. Gezien de steeds breder gedragen behoefte bij zowel 

burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers om 

meer accent te leggen op de borging van integriteit om zo incidenten te 

voorkomen en weerbaar te zijn tegen vermeende integriteitskwesties, ligt het 

voor de hand dat de rekenkamer - zoals nu ook al in beperkte mate gebeurt - 

het systeem van harde en zachte maatregelen onder de loep neemt. Dit kan in 

een separaat onderzoek naar het volledige integriteitsbeleid, dit kan ook aspect 

zijn van een onderzoek naar een ander thema.   
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Hoewel dit een voor de hand liggende conclusie lijkt, blijkt uit diverse citaten dat 

de opvattingen van de respondenten of integriteit wel of niet tot het domein van 

de rekenkamerfunctie behoort uiteenlopen. Hoewel voorzichtig geconcludeerd 

kan worden dat rekenkamers eerder neigen naar onderzoek op systeemniveau 

(de formulering, werking en borging van integriteitsbeleid), zijn rekenkamers 

terughoudender met onderzoek naar concrete integriteitskwesties en al helemaal 

als deze kwesties persoonsgericht onderzoek betreft. 

Ook laat deze verkenning enige aarzeling of discussie zien ten aanzien van wat 

onder integriteit verstaan moet worden. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen: 

Passend in de lijn van de eindevaluatie van rekenkamers door  

Berenschot in opdracht van het ministerie van BZK uit 2011 om te 

investeren in de relatie met raden/provinciale staten is het aan te bevelen 

de rol die rekenkamers kunnen spelen bij het borgen van integriteit 

binnen het lokaal bestuur verder uit te diepen. Hierdoor kunnen 

rekenkamers beter geëquipeerd op behoeften van gemeenteraden,  

provinciale staten en waterschapsbestuur inspelen. Wellicht ligt hier een 

rol voor de NVRR. 

 

Daarnaast kan het onderzoek dat uitgevoerd is door de NOS gespiegeld  

worden met deze verkenning om na te gaan waar opvattingen van 

raadsleden en rekenkamers elkaar kruisen, maar ook waar relevante 

verschillen zijn. Hier ligt een rol voor Raadslid.nu. 

Ook zouden Raadslid.nu en de NVRR wellicht samen met andere 

partners meer duiding kunnen geven aan het begrip integriteit binnen het 

lokaal bestuur en daarbij te streven naar verdere professionalisering. 

Immers ook voor collegeleden, griffiers en secretarissen is het belangrijk 

om inzicht te hebben in de specifieke integriteitsrisico’s voor de 

betreffende gemeente/provincie, zodat het systeem van “checks & 

balances” verbeterd kan worden. Dit biedt bestuurders en medewerkers 

ook bescherming tegen geuite vermoedens van integriteitsschendingen 

waaronder wellicht valse aantijgingen.  

Kortom het is belangrijk om inzicht te hebben in de weerbaarheid van de 

organisatie, zodat de kans op integriteitsschendingen minimaal is en het 

accent in de discussie verlegd wordt van het oplossen van concrete 

incidenten (als het kalf verdronken is dempt men de put) naar het 

voorkomen van incidenten: de kanteling van repressie naar preventie. 

Rekenkamers zouden een rol kunnen spelen in deze omslag (voorkomen 

is beter dan genezen).   

 

Tenslotte zou in het verlengde daarvan en in het licht van de wettelijke  

rol die de burgemeester mogelijk gaat krijgen om integriteit te bevorderen 

ook nagegaan kunnen worden of als ondersteuning van deze rol  een 

taak voor de rekenkamerfunctie ligt.  

Uit de respons bij deze verkenning komt naar voren dat bij de rekenkamers een 

aanzienlijke behoefte bestaat aan participatie in een verdieping op het terrein 

van integriteit.  
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 Bijlagen:  

- Onderzoeksverantwoording 

- Toegelichte integriteitskwesties 

- Vragenlijst 

- Verklaring integriteit en integriteitsbeleid openbaar bestuur 
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Onderzoeksverantwoording 

De vragenlijst van deze verkenning is vooraf afgestemd met een klankbordgroep 

bestaande uit bestuursleden van Raadslid.nu en de NVRR. Tevens is aan 

verschillende voorzitters en secretarissen van verschillende rekenkamers 

gevraagd de vragenlijst te testen op begrijpelijkheid en invulbaarheid. De 

vragenlijst is opgenomen als bijlage.  

Omdat het onderzoek gericht was op een eerste verkenning is de voorkeur 

gegeven aan laagdrempeligheid boven diepgang van het onderzoek. Bij het 

opstellen van de vragenlijst is ernaar gestreefd dat deze in een minimaal 

tijdsbestek in te vullen zou zijn. Daartoe is gekozen voor een gelaagde opzet, 

dat wil zeggen dat wanneer geen integriteitskwesties te melden waren de 

respondent slechts enkele vragen hoefde te beantwoorden. Wanneer er (een) 

concrete kwestie(s) te melden was (waren) kon de respondent doorklikken op 

achterliggende tabbladen. Respondenten zijn in de gelegenheid gesteld 

toelichtingen te geven met het verzoek dit binnen de twitterlengte van 140 

tekens te houden (hoewel dit in technische zin niet begrensd was). 

De vragenlijst is per email verzonden naar in principe één adres per 

rekenkamer. Daarvoor is primair gebruik gemaakt van gegevens die de NVRR 

ter beschikking heeft gesteld. De NVRR heeft daartoe zowel het eigen 

adressenbestand van de leden verstrekt alsmede het mailadressenbestand dat 

gebruikt is voor haar eigen onderzoek naar inactieve rekenkamers van najaar 

2012, waarvoor alle gemeenten benaderd zijn. Door deze beide bestanden te 

combineren hebben wij niet alleen leden maar ook niet-leden van de NVRR 

kunnen benaderen, hoewel van deze laatsten de emailadressen niet in alle 

gevallen beschikbaar waren. Daarom is – wanneer mailgegevens ontbraken in 

de beide bestanden – gebruik gemaakt van contactgegevens die op de website 

van de organisatie/rekenkamer stonden. Wanneer er voor een benaderde 

rekenkamer geen direct mailadres beschikbaar was van de rekenkamerfunctie is 

de mail gericht aan de griffie.   

Uiteindelijk zijn 334 verschillende rekenkamerfuncties benaderd. De eerste 

mailronde heeft plaatsgevonden op 26 november 2012. Vervolgens heeft één 

herinneringsronde plaatsgevonden op 11 december 2012. Als reactietermijn is 

een periode aangehouden van een kleine maand. Dit is krap met het oog op de 

vergaderfrequentie die veel rekenkamercommissies hanteren (ongeveer eens 

per maand) en het feit dat ondersteuning vaak parttime is ingevuld. Daarom zijn 

ook reacties die na de inleverdatum zijn ontvangen  verwerkt in deze 

rapportage. 

Respons en representativiteit 

In totaal zijn 133 reacties7 van verschillende rekenkamerfuncties8 verwerkt, 

daarmee is de respons ruim 39,8 procent.  

                                                            
7 Het aantal binnengekomen reacties is iets groter omdat enkele respondenten 
aangaven de vragenlijst niet te kunnen invullen. 
8 Uit een controle door ingeleverde vragenlijsten te rubriceren op grootte van het 
werkgebied van de rekenkamer en de beantwoording zelf te vergelijken bleek in 
twee situaties dat door twee vertegenwoordigers van dezelfde rekenkamer 
ingevulde vragenlijsten zijn ontvangen, in één geval zijn van een respondent twee 
reacties ontvangen. De uitkomsten zijn hiervoor gecorrigeerd. 
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Van de 133 reacties zijn er 129 afkomstig van rekenkamers en 

rekenkamercommissies van gemeenten. Samen betroffen deze 129 

rekenkamerfuncties 177 gemeenten ofwel 42,6 procent van alle gemeenten eind 

2012. De gemiddelde omvang van de gemeenten die deel uitmaken van de 

respons is 42.400 inwoners, een fractie groter dan de gemiddelde omvang van 

gemeenten in Nederland eind 2012 (40.400 inwoners). Een verklaring hiervoor 

kan zijn dat kleinere rekenkamers vanwege een beperkte bezetting iets minder 

gereageerd hebben.  

De overige vier reacties vertegenwoordigen respectievelijk 50 procent van de 

Nederlandse provincies (67 procent uitgedrukt in inwoners) en 8 procent van de 

waterschappen (15 procent uitgedrukt in inwoners). Dat waterschappen 

ondervertegenwoordigd zijn heeft in ieder geval te maken met het feit dat hier 

geen verplichting tot het hebben van een rekenkamerfunctie aanwezig is.  

Met betrekking tot “non-respons” is nog het volgende op te merken. In enkele 

gevallen is aangegeven dat door het net opgeheven zijn van de huidige 

rekenkamerfunctie (in afwachting van de oprichting van een nieuwe 

rekenkamerfunctie) het niet mogelijk was de vragenlijst in te vullen.  

Een andere “rem” op zowel de respons als de invulling van de vragenlijst betreft 

de beperkte historie van de vertegenwoordiger van de rekenkamer. Eén keer 

hebben we een reactie ontvangen dat iemand vanwege dat beperkte verleden 

de vragenlijst niet heeft ingevuld. Anderen hebben de vragenlijst wel ingevuld, 

maar hebben zich expliciet beperkt tot de periode die ze zelf hebben 

meegemaakt. 

 

Borging van kwaliteit 

In de aankondigingsmail is aangegeven dat beantwoording zowel via mail als op 

papier plaats kon vinden, dit om desgewenst anonieme reacties mogelijk te 

maken. Uiteindelijk zijn twee reacties op papier ontvangen. Er zijn geen 

anonieme reacties ontvangen, wel is in een enkel geval expliciet verzocht de 

gegevens anoniem te behandelen. Uiteraard zijn alle antwoorden 

geanonimiseerd opgenomen, namen van organisaties zijn in principe 

weggelaten – zelfs niet herleidbaar naar categorie van gemeentegrootte – wel 

zijn in de bijlage met integriteitskwesties enkele namen van 

onderzoekscommissies of kwesties vermeld, maar alleen wanneer de 

beschrijving openbare informatie betrof. Het merendeel van de respondenten 

heeft daarnaast wel gegevens achtergelaten voor een eventueel vervolg in de 

vorm van een ronde tafel. 

Tenslotte zijn de vragenlijsten individueel geanalyseerd, wat naast correctie voor 

dubbele beantwoording door dezelfde rekenkamers in enkele gevallen heeft 

geleid tot correctie, wanneer evident een ander antwoord bedoeld werd, 

bijvoorbeeld wanneer abusievelijk is ingevuld dat er geen integriteitskwestie 

bekend was en deze vervolgens toch uitgeschreven is. 

Afronding 

De ruwe resultaten zijn besproken met de klankbordgroep, die ook een 

conceptversie van het rapport tegengelezen heeft. Respondenten die dit hebben 

aangegeven zullen naar verwachting worden uitgenodigd voor een verdiepende 

ronde tafel. Van deze bijeenkomst zal een verslag worden gemaakt. 
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Toegelichte integriteitskwesties 

 

De beschrijving van onderstaande kwesties is direct ontleend aan de formulering van de respondenten.  

Beschrijving kwestie Hoe op het spoor gekomen Rol rekenkamer Is de kwestie afgewikkeld?  

Sinterklaasaffaire; (BING) onderzoek naar 

subsidietoekenning(en) door (een lid van) het college, 

al dan niet met medeweten van 

raadsleden/partijgenoten naar "bevriende" 

verenigingen en instellingen 

Publiciteit/interne 

berichtgeving 

Geen Ja, onderzoek is adequaat extern 

opgepakt 

Overtreding van de regels inzake het gebruik van 

internet 

Via eigen onderzoek Eigen onderzoek: kwestie 

vermeld in het rapport 

Ja, de gemeente had inmiddels 

maatregelen genomen en de 

betreffende ambtenaar ontslagen 

Lekken van vertrouwelijke informatie door een 

ambtelijk medewerker van de organisatie naar de 

pers 

Publiciteit en officiële 

berichtgeving 

Onderzoek naar lekken onder 

eigen rekenkamerleden 

Deels 

Fraudezaak: ambtenaar heeft handtekening 

burgemeester vervalst bij contract met 

projectontwikkelaar inzake grondexploitatie 

Publiciteit en officiële 

berichtgeving 

Geen Ja, strafzaak loopt nog. B&W geeft 

geen info aan raad zolang de zaak 

nog loopt. 
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Commissie “Schoon schip”: onderzoek naar de 

bestuurscultuur binnen de provincie Noord-Holland en 

de vraag of er sprake is geweest van 

onregelmatigheden. 

Eigen onderzoek, publiciteit 

en officiële berichtgeving 

Nee, het werd al opgepakt door 

de externe commissie. In het 

rapport van de externe 

commissie wordt verwezen 

naar eerder 

rekenkameronderzoek.  

Ja, vervolg juridische procedure loopt 

nog 

Dubieuze giften en beloften in combinatie met 

misbruik van bevoegdheden inzake burgemeester 

Publiciteit Nee Ja 

Dubieuze giften en beloften inzake raadslid Publiciteit Nee Ja 

Wethouder die als bestuurder betrokken bij grond die 

mede in eigendom is van echtgenoot die 

projectontwikkelaar is 

Door pers opgepakt  Nee, vacatures in 

rekenkamercommissie 

Raad gaf opdracht tot onderzoek door 

BING, uitkomst rapport: schijn 

belangenverstrengeling 

Twee raadsonderzoeken: o.a. schijn van 

machtsmisbruik, geldverspilling 

 Nee Bij raadsonderzoek is het (politieke) 

oordeel aan de raad  

Mogelijke onregelmatigheden bij bouwproject Eigen onderzoek Ja Rekenkamer heeft het college 

verzocht om vervolgonderzoek in te 

stellen. Dit heeft ook plaatsgevonden 

door onderzoek van BING 
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Toewijzing van tijdelijke gemeentelijke huurwoningen 

aan verwanten en/of collega’s 

Informele informatie Ja, uitvoeren van onderzoek 

teneinde integriteitsissues of uit 

te sluiten of indien aan de orde 

aan te pakken 

Ja 

Betreft het (onrechtmatig) afgeven van garanties door 

de (toenmalige) directeur van het Havenbedrijf  

Officiële berichtgeving Ja, onderzoek uitgevoerd op 

basis van formeel verzoek van 

de raad 

Ja 

Kwestie was of degene op de hoogte was en of deze 

tijdig raad had geïnformeerd 

Op verzoek van raad 

onderzoek verricht 

Ja, er is gerapporteerd aan de 

raad. Verder is handleiding 

onderzoeksinstrumentarium 

opgesteld (door ambtelijke 

organisatie met rekenkamer) 

Ja 
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De persoon in kwestie vervulde een 

neven(bestuurs)functie die de schijn van 

belangenverstrengeling in zich had 

De persoon in kwestie 

vervulde deze functie in alle 

openbaarheid. Dat werd door 

de RKC opgepikt 

In eerste instantie wilde het 

college de persoon in kwestie 

zijn nevenfunctie laten 

behouden. In de RKC is toen 

gepraat over publiciteit zoeken. 

Uiteindelijk is er een stevig 

gesprek geweest met de 

burgemeester, waarna het 

college alsnog de ambtenaar te 

kennen gaf, dat hij zijn 

bestuursfunctie moest 

beëindigen. 

Ja 

Ooit is een fractievoorzitter op staande voet 

geroyeerd wegens privégebruik van fractiegelden 

Publiciteit en officiële 

berichtgeving/informele 

informatie 

Nee Ja 

 

Er doen al heel lang geruchten over 

belangenverstrengeling bij bouwprojecten, zowel mbt 

een raadslid als bij vorige college.  

Publiciteit en officiële 

berichtgeving/informele 

informatie 

Wij hebben eerder overwogen 

om hier onderzoek naar te 

doen. Nu heeft een fractie dit 

gevraagd. 

Nee 

Vraag of raadsleden vanwege belangenverstrengeling 

al dan niet mochten meestemmen 

Vanuit mijn reguliere functie 

als raadsgriffier 

Nee, daar de raad dit punt zelf 

verder heeft opgepakt 

Ja 
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Onderzoek naar mogelijke/vermeende 

belangenverstrengeling 

Publiciteit en officiële 

berichtgeving 

Nee, burgemeester heeft 

onderzoek ingesteld en is 

uitgevoerd (commissie 

Sorgdrager-Frissen) 

Ja 

Tijdens een onderzoek kwamen vraagtekens naar 

voren mbt niet integer handelen van een topmanager 

van een verbonden partij bij inkoop/aanbesteden 

Tijdens eigen onderzoek Onderzoek 

rekenkamercommissie 

Na onderzoek door BING is het boek 

gesloten 

Een raadslid dat zeer regelmatig en indringend het 

college en de raad en de ambtelijke organisatie 

beschuldigt van wangedrag en falsificaties. De raad 

schakelt BING in en het raadslid wordt zwaar op de 

vingers getikt.  

Door het goed volgen van de 

raadsvergaderingen 

BING doet ’t werk al Ja 

Belangenverstrengeling omdat een raadslid tevens 

adviseur was van een betrokken bedrijf 

Publiciteit en officiële 

berichtgeving 

De kwestie is afdoende 

behandeld door de organisatie 

Ja 



 

 

Vragenlijst  
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