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Gezocht leden voor het NVRR team “transitie
van rekenkamercommissie naar rekenkamer”
Wat gaan we doen?

Het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers regelt de rekenkamer of functie van 

rekenkamer binnen iedere gemeente en regelt dat ook waterschappen vanaf nu verplicht 

een rekenkamer moeten hebben. Dit betekent voor sommige gemeenten en 
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waterschappen een nieuwe situatie. In deze nieuwe situatie is het belangrijk om te leren 

van rekenkamers die al langer op de beoogde wijze functioneren. Het is dus belangrijk dat 

er een goede kennisuitwisseling binnen rekenkamerland plaats vindt. Hierbinnen zal ook 

bijzondere aandacht moeten zijn voor de positie van de rekenkamer bij waterschappen. 

Immers anders dan bij een gemeente en provincie zal dit nieuwe orgaan functioneren 

binnen een monistisch bestuur. Dit vraagt wellicht net een wat andere aanpak. 

BZK heeft daarnaast de projectgroep lokale rekenkamers ingesteld. Het is efficiënt 

wanneer deze projectgroep en de NVRR de krachten bundelen. In de praktijk zal de 

projectgroep er waarschijnlijk tegenaan lopen dat gemeenten de juiste kennis en expertise 

missen om verder met de rekenkamer aan de slag te kunnen. Het is dan verstandig om 

teams vanuit de NVRR achter de hand te hebben met mensen vanuit rekenkamerland met 

een “hands on” mentaliteit.

Vandaar dat de NVRR een team in het leven wil roepen dat ondersteuning gaat bieden bij 

deze verschillende ontwikkelingen.

Wie zoeken we?

Mensen met kennis en ervaring binnen de rekenkamerwereld en die deze kennis en 

ervaring willen inzetten om de transitie binnen het lokaal bestuur en de waterschapswereld

goed te laten verlopen. Mensen die weten welke regelingen en verordeningen nodig zijn 

om een rekenkamer in te richten. We zijn op zoek naar 5 ervaringsdeskundigen die de 

komende paar maanden hun kennis en expertise willen inzetten ten behoeve van de 

NVRR.

Wanneer

Het Wetsvoorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer. Zie de planning van de Eerste 

Kamer: Wet versterking decentrale rekenkamers (35.298) - Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Wanneer de Wet in werking treedt is daarom nog niet bekend. 

Het is van belang om op tijd voorbereid te zijn, daarom start de planning van het project 

per september 2022, oplevering van de standaarden geschiedt per 1 november 2022. 

Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 15 augustus 2022 melden bij de NVRR.

Meer info: info@nvrr.nl

DoeMee-onderzoek 2022: ondersteuning van 
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volksvertegenwoordigers
Het onderwerp van het DoeMee-onderzoek 2022 is in eerdere nieuwsbrieven al bekend 

gemaakt. Inmiddels heeft het bestuur – op voordracht van de ‘oude’ 

begeleidingscommissie – het uitvoerende bureau gekozen. Het is PBLQ geworden. Meer 

informatie over het onderzoeksplan van PBLQ en het onderzoeksprotocol van de NVRR is 

te vinden op de website.

Maandag 27 juni om 12 uur is de startbijeenkomst. PBLQ zal dan een toelichting geven op 

het onderzoeksplan en vragen beantwoorden. Ook aan de NVRR kunnen vragen gesteld 

worden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@nvrr.nl.

De inschrijving voor het DoeMee-onderzoek opent deze week. Er is plek voor 60 

deelnemers. Mochten zich meer rekenkamer(commissie)s inschrijven dan geldt wie het 

eerst komt wie het eerst maalt. Inschrijven is mogelijk tot 11 juli en kan via bovenstaande 

link naar de website. 

ALV vrijdag 24 juni 2022 – digitaal
De eerstvolgende ALV vindt plaats op vrijdag 24 juni van 10 tot 12 uur plaats. De 

convocatie voor de ALV is op 10 juni verzonden. 

Goudvink 2022 – aanmeldingen welkom
Iedereen kan een rekenkameronderzoek aanmelden voor deze prestigieuze prijs. 

Aanmelden kan via: https://www.nvrr.nl/actueel/goudvink/goudvink-2022/

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. 

Goudvink – meelezers gezocht
De NVRR zoekt meelezers ter ondersteuning van de Goudvinkjury. In de maanden juli-

augustus krijg je 3-4 rekenkamerrapporten ter beoordeling voorgelegd. Elk rapport wordt 
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door 2 beoordelaars gelezen, die tot een gezamenlijke beoordeling komen. Op basis van 

die beoordelingen wordt de shortlist van genomineerde rapporten samengesteld. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij info@nvrr.nl. 

Enquête website
De website is dit jaar vernieuwd en online gegaan. We zijn benieuwd hoe hij bevalt. Om 

daar achter te komen, is een enquête ontwikkeld die naar verwachting volgende week aan 

u zal worden verzonden.

We zijn nieuwsgierig naar uw respons. 

Tweet Forward
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