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Lunchwebinar meta-dossier Jeugdzorg 5 juli
Decentrale rekenkamers voeren sinds 2005 onderzoeken uit op onderwerpen uit een grote
verscheidenheid aan beleidsterreinen waar de decentrale overheden voor verantwoordelijk
zijn. Er zijn onderwerpen die steeds weer door rekenkamers worden geagendeerd, zoals
grote projecten, inkoop & aanbestedingen, externe inhuur of verbonden partijen. Over deze
onderwerpen zijn al veel rekenkamerrapporten verschenen en opgenomen in de bibliotheek
van de NVRR. Door de veelheid kan het soms lastig zijn om de weg in de
onderzoeksvragen en normenkaders te vinden en keuzes te maken. De NVRR wil met
behulp van metadossiers de kennis die in de bibliotheek van de NVRR te vinden is voor
rekenkamers en andere geïnteresseerden ontsluiten.
We laten de rekenkamerrapporten op één onderwerp door een ervaren onderzoeker
analyseren op de grootste gemene delers en (lokale) verschillen. De opbouw van de
metadossiers is voor elk onderwerp uniform, zodat de informatie uit de gebundelde
rapporten op een systematische manier toegankelijk gemaakt wordt. In 2021 zijn we gestart
met een metadossier op het onderwerp jeugdhulp. In totaal zijn meer dan 40
rekenkamerrapporten van rekenkamers uit kleinere tot grote gemeenten in het metadossier

opgenomen. Voor de metadossiers is een applicatie ontwikkeld, die via de website van de
NVRR toegankelijk is, waardoor de rapporten en hun inhoud op een gemakkelijke wijze
aangeboord kunnen worden.
Op dinsdag 5 juli wordt het metadossier gepresenteerd, van 12.00-13.00 uur tijdens een
lunchwebinar.

Aanmelden

Vragen en antwoorden over het Wetsvoorstel
Versterking decentrale rekenkamers
De NVRR heeft al veel vragen ontvangen over de gevolgen van het Wetsvoorstel en welke
acties er nodig zijn. Een eerste portie vragen en antwoorden is al gepubliceerd op een
speciale knop op de website, zie FAQ Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers.
Deze lijst wordt geactualiseerd met nieuw binnengekomen vragen.
Staat uw vraag er nog niet bij? Geef het dan door aan info@nvrr.nl.

ALV vrijdag 24 juni 2022
Op vrijdag 24 juni namen we tijdens de ALV met dank voor haar inzet afscheid van Jamilja
van der Meulen. Jamilja gaf nog een toelichting op en beantwoordde vragen van de leden
bij de Jaarstukken, waarna de leden de Jaarstukken goedkeurde.
Bij acclamatie werd Restlan Aykaç benoemd als nieuw bestuurslid. Restlan is lid van de
rekenkamercommissie gemeente Epe en voorzitter van de rekenkamercommissie
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In de volgende nieuwsbrief zal hij zichzelf verder
voorstellen.

Save the date: Jaarcongres 16 september
De voorbereidingen voor het NVRR-congres zijn in volle gang. Op vrijdag 16 september
hopen we weer veel leden te ontmoeten. Als de omstandigheden het toelaten treffen we
elkaar dan in Bar Beton, Pythagoraslaan 101, Utrecht.

Startbijeenkomst DoeMee-onderzoek
Op maandag 27 was de startbijeenkomst van het nieuwe DoeMee-onderzoek met dit jaar

als thema Ondersteuning van de volksvertegenwoordigers. De presentatie en de
antwoorden op gestelde vragen zijn te vinden via onderstaande link. Inmiddels hebben zich
34 rekenkamer(commissie)s aangemeld. Samen beslaan zij 47 gemeenten, 6 provincies en
1 waterschap. Van twee rekenkamercommissies van Waterschappen is bekend dat zij net
hebben besloten deel te nemen, zij moeten zich nog aanmelden.
We hebben plek voor 60 overheden dus wacht niet te lang. Voor meer informatie en
aanmelding zie: Nieuws: DoeMee-onderzoek 2022: ondersteuning van
volksvertegenwoordigers.

Reminder: enquête website
De NVRR website is dit jaar vernieuwd en online gegaan. We zijn benieuwd hoe hij bevalt.
Om daar achter te komen, is een enquête ontwikkeld.

Naar de enquête

Goudvink 2022 – aanmeldingen welkom
Iedereen kan een rekenkameronderzoek aanmelden voor deze prestigieuze prijs.
De jury, onder voorzitterschap van Koos Janssen (burgemeester van Zeist), buigt zich over
alle inzendingen en maakt na de zomer de shortlist bekend. De Goudvink wordt in
december aan de winnaar uitgereikt.

Aanmelden

