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Samenvatting 
De Rekenkamer Ouder-Amstel heeft het Rekenkameronderzoek 2017 afgerond. 

De gemeenteraad staat voor de keuze welke conclusies en aanbevelingen over te 

nemen, op welke wijze, en hier vervolgens uitvoering aan te geven. 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De gemeente Ouder-Amstel heeft een Rekenkamer, die ieder jaar een onderzoek 

uitvoert. In 2017 is een doorwerkingsonderzoek gedaan naar de Rekenkameronder-

zoeken van de jaren 2011 tot en met 2015. 

Gekeken is naar deze drie eerdere onderzoeken: 

- Kwaliteit raadsvoorstellen 

- Handhaving Drank- en Horecawet 

- Quick scan integriteitsbeleid 

 

Wat is er aan de hand? 
In de rekenkamerbrief ‘Een Terugblik: Quick scan Doorwerking rekenkameronderzoek 

2011-2015’ worden twee conclusies getrokken en worden twee hieraan gekoppelde 

aanbevelingen gedaan aan de gemeenteraad: 

 

Conclusie 1: Aanbevelingen (raadsbesluiten) deels uitgevoerd; integriteit minste 

doorwerking. 

Aanbeveling 1: Raad: Maak hernieuwde afspraken met het college over de raadsbe-

sluiten (aanbevelingen) die niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. 

 

Conclusie 2: Uitvoering aanbevelingen goed geborgd, geen vaste werkwijze monito-

ring en terugkoppeling. 

Aanbeveling 2: Raad: Maak afspraken met het college over zicht op uitvoering van 

raadsbesluiten en de resultaten hiervan. 

 

De Auditcommissie heeft hierover gesproken en doet in het navolgende een voorstel 

hoe hiermee kan worden omgegaan door de raad. 

 

Wat gaan we doen? 
Ten aanzien van conclusie/aanbeveling 1 wordt hieronder per (eerder) onderzoek en 

per (eerdere) aanbeveling een voorstel gedaan of en zo ja hoe, hier nadere uitvoering 

aan kan worden gegeven. Dit houdt in dat de ‘stoplichten’ uit de nota van bevindingen 

van de Rekenkamer stuk voor stuk langs worden gelopen. 

 

Kwaliteit raadsvoorstellen: 

1. Deze aanbeveling is deels opgevolgd. Om meer ruimte in de planning te krijgen 

voor de agendacommissie, wordt voorgesteld om alle stukken voor de agendacommis-

sie een volle week van tevoren te verzenden aan de agendacommissie. De deadlines 

in het vergaderschema 2018 worden hierop aangepast. 
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2. Deze aanbeveling is deels opgevolgd. Om de agendacommissie van het juiste in-

strumentarium te voorzien, wordt voorgesteld om aan het college te verzoeken om te 

zorgen voor een goede en actuele lange termijn agenda, waaraan een kolom wordt 

toegevoegd met een motivatie wanneer een onderwerp wordt verschoven. De agenda-

commissie kan deze lange termijn agenda dan iedere vergadercyclus vaststellen. 

3. Hier hoeft geen verdere opvolging aan gegeven te worden. Het nieuwe format 

raadsvoorstel dat via een raadswerkgroep tot stand is gekomen en waarover de raad 

een besluit heeft genomen, voldoet voldoende. 

4. Deze aanbeveling is voldoende opgevolgd. 

 

Handhaving Drank- en Horecawet: 

De aanbevelingen zijn geheel of gedeeltelijk opgevolgd. Wat de Auditcommissie be-

treft is dit voldoende; verdere opvolging heeft geen prioriteit. Daarom worden hier 

geen nadere voorstellen voor gedaan. 

 

Quick scan integriteitsbeleid: 

1. Voorgesteld wordt om het college te verzoeken om in het jaarverslag ieder jaar een 

passage op te nemen over integriteit en of er zaken zijn voorgevallen. 

2. Voorgesteld wordt om dit met ingang van de installatie van de nieuwe burgemees-

ter en de installatie van de nieuwe collegeleden in 2018 in te voeren voor het college 

van B&W, door het register nevenfuncties uit te breiden met de aard van de functie. 

Voor raadsleden wordt dit niet nodig geacht. 

3. Hier wordt geen nader voorstel voor gedaan; verdere opvolging hiervan heeft geen 

prioriteit. 

4. Hier wordt geen nader voorstel voor gedaan; verdere opvolging hiervan heeft geen 

prioriteit. 

5. Voorgesteld wordt om in het inwerkprogramma voor de nieuwe raad aandacht te 

besteden aan integriteit. 

 

Ten aanzien van conclusie/aanbeveling 2 wordt voorgesteld om hier nadere uitvoering 

aan te geven door bij toekomstige Rekenkameronderzoeken het college te verzoeken 

om binnen zes weken nadat er een raadsbesluit over is genomen, een plan van aan-

pak naar de raad te sturen met concrete stappen ten aanzien van de implementatie 

van de aanbevelingen die de raad heeft overgenomen. Zo’n plan van aanpak geeft de 

raad inzicht in de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het betreffende raads-

besluit. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De gemeenteraad kan zelf kiezen welke conclusies en aanbevelingen worden gedeeld 

en worden overgenomen, en op welke wijze hier vervolgens invulling en uitvoering 

aan wordt gegeven. De Auditcommissie doet hiervoor een voorstel middels dit raads-

voorstel en raadsbesluit. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
N.v.t. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

N.v.t. 

 

Wat is het vervolg? 

Er zal opvolging worden gegeven aan de elementen van het raadsbesluit. 

 

 

De Auditcommissie 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel ‘Rekenkameronderzoek 2017’ van de Auditcommissie d.d. 14 

november 2017, nummer 2017/74, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

Op de volgende wijze uitvoering te geven aan de conclusies en aanbevelingen uit het 

Rekenkameronderzoek 2017 van de Rekenkamer Ouder-Amstel: 

 

- Om meer ruimte in de planning te krijgen voor de agendacommissie, worden 

alle stukken voor de agendacommissie een volle week van tevoren verzonden 

aan de agendacommissie. De deadlines in het vergaderschema 2018 worden 

hierop aangepast. 

- Om de agendacommissie van het juiste instrumentarium te voorzien, wordt het 

college verzocht om te zorgen voor een goede en actuele lange termijn agenda, 

waaraan een kolom wordt toegevoegd met een motivatie wanneer een onder-

werp wordt verschoven. De agendacommissie stelt deze lange termijn agenda 

iedere vergadercyclus vast. 

- Het college wordt verzocht om in het jaarverslag ieder jaar een passage op te 

nemen over integriteit en of er zaken zijn voorgevallen. 

- Het college wordt verzocht om met ingang van de installatie van de nieuwe 

burgemeester en de installatie van de nieuwe collegeleden in 2018 het register 

nevenfuncties uit te breiden met de aard van de functie. 

- In het inwerkprogramma voor de nieuwe raad wordt aandacht besteed aan in-

tegriteit. 

- Bij toekomstige Rekenkameronderzoeken wordt het college verzocht om binnen 

zes weken nadat er een raadsbesluit over is genomen, een plan van aanpak 

naar de raad te sturen met concrete stappen ten aanzien van de implementatie 

van de aanbevelingen die de raad heeft overgenomen. Zo’n plan van aanpak 

geeft de raad inzicht in de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het 

betreffende raadsbesluit. 

 

 

Ouder-Amstel, 14 december 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de plaatsvervangend voorzitter, 

  

A.A. Swets P.D.A.M. Koek-Baks 

 


