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Onderzoeksopzet Doorwerking 
Zijn de besluiten van uw gemeenteraad uitgevoerd? 
 

Vastgesteld door de RMB 

 

Inleiding 

We hebben het onderzoek Doorwerking aangekondigd in het Jaarplan 2022. In 
overeenstemming met het onderzoeksprotocol stuurt de RMB per onderzoek een 
onderzoeksopzet ter kennisname aan de gemeenteraden. 

 

Inzicht in doorwerking van rekenkameronderzoek 

De RMB heeft de wettelijke taak de raad te ondersteunen in zijn kaderstellende en 
controlerende taak. We vinden het nu een goed moment onderzoek te doen naar de 
mate waarin aanbevelingen uit rekenkameronderzoeken in de (vorige) bestuursperiode 
2018-2022 zijn opgevolgd. Dit onderzoek levert de gemeenteraden wellicht 
leermomenten op voor de huidige bestuursperiode 2022-2026. 

 

Doel 

Met dit praktisch ingestoken onderzoek willen wij enerzijds tonen wat er al bereikt is en 
anderzijds concrete handreikingen doen om de aanbevelingen en de hierop volgende 
raadsbesluiten alsnog (of beter) op te volgen. 

Het doel van dit onderzoek is de gemeenteraden van inzicht te bieden in de uitvoering 
die is gegeven aan de besluiten van de gemeenteraad naar aanleiding van de 
aanbevelingen bij onze onderzoeken, die voor deze gemeenten gezamenlijk zijn 
uitgevoerd. 

Omdat Hilvarenbeek op 1 september 2021 is toegetreden tot de RMB, betreft dit 
doorwerkingsonderzoek voornamelijk Dongen, Goirle en Loon op Zand. De resultaten 
van het onderzoek zullen ook aan de raad van Hilvarenbeek worden voorgelegd, om 
inhoud en belang van een doorwerkingsonderzoek te laten zien. 

Tot slot zullen we ook doen aan zelfreflectie vanuit de vraag: Waren de aanbevelingen 
van de rekenkamercommissie en de hierop volgende raadsbesluiten specifiek genoeg 
om te onderzoeken in het kader van doorwerking/opvolging? 
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Vraagstelling 

De onderzoeksvraag van dit doorwerkingsonderzoek is: zijn de besluiten uitgevoerd, die 
de gemeenteraad heeft genomen bij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie? 

 

Afbakening 

Concreet voeren we de doorwerkingsanalyse uit op vier onderzoeken: 

• Projectmatig werken (2018) 
• Naar begrip van en grip op de uitvoering op de Wmo (2019) 
• Wachttijden sociale huurwoningen (2020) 
• Is de aansluiting te maken? (2021) 

In onderstaand plaatje wordt de focus van het onderzoek getoond. 

 

We zullen bij ieder bovengenoemd RMB-onderzoek de volgende tijdlijn volgen: 

1. Aanbevelingen van de RMB 
2. Besluit van de raad bij de aanbevelingen van de RMB 
3. Eigenaarschap van het raadsbesluit 
4. Directe uitvoering van raadsbesluit 
5. Indirecte of (nog) geen uitvoering raadsbesluit 

We zullen per gemeente bij ieder onderzoek de stappen 1 tot en met 5 uit bovenstaand 
schema beschrijven in een nota van bevindingen. 

 

Analyse 

Bestuurlijke doorwerking: We zullen – op basis van documentenstudie - nagaan hoe de 
raad is omgegaan met elementen van de aanbevelingen in de zin van: welke bestuurlijke 
instrumenten (vragen, moties, amendementen) heeft de raad ingezet bij de behandeling 
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van aanbevelingen en welk effect hebben deze instrumenten gehad op de inhoud van de 
uiteindelijke kaderstellende raadsbesluit (bv. wijziging van voorstel).  

Agenda gemeenteraad: We letten in het onderzoek niet alleen op de instrumentele 
doorwerking, maar ook op de mogelijke invloed van de aanbevelingen op de agenda van 
de gemeenteraad. 

Organisatorische doorwerking: Hierbij zullen we nagaan welke factoren de goede 
uitvoering van de onderhavige raadsbesluiten bevorderen dan wel belemmeren. We 
zullen bij iedere gemeente gesprekken/interviews voeren met de griffiers, 
gemeentesecretarissen en medewerkers om in kaart te brengen op welke wijze de 
uitvoering van de raadsbesluiten is opgepakt door de raad, griffie en de ambtelijke 
organisatie.  

Reflectie op uitvoerbaarheid: We zullen tenslotte een (zelf)reflectie geven op de 
aanbevelingen die we aan de raad hebben voorgesteld. Hierbij zullen we in de 
gesprekken/interviews ook nagaan of de aanbevelingen respectievelijk de 
(kaderstellende) raadsbesluiten duidelijk genoeg waren om uit te voeren. 

 

Hoor en wederhoor 

Bij dit doorwerkingsonderzoek past de RMB zowel ambtelijk als bestuurlijk wederhoor 
toe. We zullen de gemeentesecretaris vragen de nota van bevindingen over de 
betreffende gemeente te toetsen op juistheid en volledigheid.  

Na deze ambtelijke controle zullen we B&W van Dongen, Goirle en Loon op Zand vragen 
een reactie te geven op de bestuurlijke nota met de conclusies en aanbevelingen van de 
RMB bij dit doorwerkingsonderzoek. In de bestuurlijke nota schetsen we de bevindingen 
per gemeente en formuleren we conclusies en aanbevelingen. 

In het eindrapport worden de bestuurlijke reacties opgenomen. 
 


