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Te nemen besluit:
1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘Quickcan naar de kwaliteit van de
raadsvoorstellen in de gemeente Berkelland’.
2. De conclusies uit het rekenkameronderzoek te onderschrijven en de aanbevelingen uit het
onderzoek over te nemen.
3. Waardering uit te spreken aan het college voor de verbeterslag die is geslagen ten aanzien
van de kwaliteit van de raadsvoorstellen en het college te verzoeken om de verbetering voort
te zetten door conform het rekenkameronderzoek:
a. De rubriek “alternatieven” toe te voegen aan het raadsvoorstel en de rubriek “context”
op te nemen in de toelichting van het raadsvoorstel;
b. De rubrieken “argumentatie”, “financiën” en “kanttekeningen en risico’s” beter in te
vullen”;
c. De kwaliteit van de raadsvoorstellen nog beter te bewaken;
4. Het college te verzoeken om de raad uiterlijk december 2020 te informeren over de wijze
waarop uitvoering wordt gegeven aan het derde beslispunt.
5. Het presidium te verzoeken om uitvoering te geven aan de vierde aanbeveling uit het
rekenkameronderzoek over de raadsverantwoordelijkheid ten aanzien van de
kwaliteitsbewaking van raadsvoorstellen en de raad uiterlijk december 2020 over de aanpak
te informeren.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
De Rekenkamercommissie Berkelland heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van
raadsvoorstellen in de gemeente Berkelland. Door conform het voorstel te besluiten worden de
conclusies uit het rapport onderschreven en wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die
door de Rekenkamercommissie zijn gedaan. Ook wordt de uitvoering van de aanbevelingen
gemonitord en wordt de raad daarover geïnformeerd.
Argumentatie:
1.1 De Rekenkamercommissie Berkelland heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van
raadsvoorstellen in Berkelland. Het onderzoeksrapport is toegezonden aan de raad. Daarvan
kan de raad kennisnemen.
2.1 De conclusies en aanbevelingen zijn uitvloeisel van grondig onderzoek. Uit het onderzoek
blijkt dat:
 De kwaliteit van raadsvoorstellen in Berkelland voldoende is, maar dat er nog wel
verbetering mogelijk is;
 Raadsleden minder tevreden zijn over de kwaliteit van raadsvoorstellen dan ambtenaren;
 Het verplichte sjabloon voldoet, maar in de praktijk enkele beperkingen heeft;
 Het proces van schrijven van een raadsvoorstel niet formeel vastligt, maar dat er wel een
informele werkwijze is;
 De aanbevelingen uit het rekenkamerrapport van 2015 grotendeels uitgevoerd zijn.
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Om deze punten te verbeteren is door de Rekenkamercommissie een aantal
aanbevelingen gedaan:
Draag het college op twee extra rubrieken toe te voegen: alternatieven en context;
Draag het college op de rubrieken argumentatie, financiën en kanttekeningen en risico’s
beter in te vullen;
Draag het college op om de kwaliteit van raadsvoorstellen nog beter te bewaken;
Raad neem zelf ook verantwoordelijkheid om de kwaliteit van raadsvoorstellen te
bewaken.
Het rapport is voor ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor aangeboden. Het resultaat
van het ambtelijk hoor en wederhoor heeft geleid tot enkele aanpassingen in de tekst. De
bestuurlijke reactie alsook het nawoord zijn opgenomen in het rapport dat nu voorligt.

3.1
4.1

5.1

Om uitvoering te geven aan de aanbevelingen dient u dit aan het college te verzoeken.
Om zicht op de uitvoering van de aanbevelingen te houden wordt u voorgesteld om u
door het college te laten informeren over de wijze waarop hij uitvoering geeft aan uw
opdracht. Met het stellen van de termijn is rekening gehouden met het zomerreces en de
ruimte voor een gedachtewisseling raad-college.
Het rekenkameronderzoek doet ook aanbevelingen aan uw raad zelf. Wij kunnen dit
voor u uitwerken en u daar dit jaar nog over informeren.

Kanttekeningen en risico’s
Naar aanleiding van de bestuurlijke reactie verzoekt u, in afwijking van de aanbevelingen, het
college om de rubriek context niet toe te voegen aan het raadsvoorstel, maar aan de toelichting
behorende bij het raadsvoorstel.
Financiën
De kosten van het onderzoek zijn ten laste gekomen van het budget van de
Rekenkamercommissie. Het uitbreiden van het raadsvoorstel heeft mogelijk impact op de
ambtelijke capaciteit. Ook kan het uitwerken van meerdere alternatieven meer capaciteit of
kosten met zich meebrengen. Dit dient zal dan terugkomen in het voorstel zelf.
Communicatie
Het onderzoek is te vinden op de webpagina van de Rekenkamercommissie
(www.gemeenteberkelland.nl > raad en commissies > Rekenkamercommissie). Verdere
communicatie over het onderzoek zal vanuit de Rekenkamercommissie niet plaatsvinden. Als u
een besluit neemt zal dit uiteraard op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt worden.
VN-verdrag Handicap
N.v.t.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Het initiatief voor het rekenkameronderzoek ligt bij de Rekenkamercommissie Berkelland. Ter
voorbereiding op de keuze voor een onderzoeksonderwerp heeft de Rekenkamercommissie o.a.
gesproken met de fracties, Auditcommissie, in commissieverband, burgemeester, griffier,
gemeentesecretaris en ambtelijk contactpersoon.
Planning en evaluatie
Een evaluatie, over een aantal jaren, van de doorwerking van de aanbevelingen maakt geen
onderdeel uit van het raadsbesluit. Onderdeel van de vierde aanbeveling uit het rapport is een
jaarlijkse sessie met een afvaardiging over de kwaliteit van raad en college. Het college wordt de
ruimte gelaten om eventueel zelf over te gaan tot een evaluatie van de kwaliteit van
raadsvoorstellen.
Namens het presidium,
de griffier,

de burgemeester,

J.A. Bannink

drs. J.H.A. van Oostrum
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Raadsvergadering

:

14 april 2020

De raad van de gemeente Berkelland;
gelet op artikel 185 van de Gemeentewet;
gelezen het voorstel van het presidium van 18 maart 2020;
besluit:

1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘Quickcan naar de kwaliteit van de
raadsvoorstellen in de gemeente Berkelland’.
2. De conclusies uit het rekenkameronderzoek te onderschrijven en de aanbevelingen uit het
onderzoek over te nemen.
3. Waardering uit te spreken aan het college voor de verbeterslag die is geslagen ten aanzien
van de kwaliteit van de raadsvoorstellen en het college te verzoeken om de verbetering
voort te zetten door conform het rekenkameronderzoek:
a. De rubriek “alternatieven” toe te voegen aan het raadsvoorstel en de rubriek
“context” op te nemen in de toelichting van het raadsvoorstel;
b. De rubrieken “argumentatie”, “financiën” en “kanttekeningen en risico’s” beter in te
vullen”;
c. De kwaliteit van de raadsvoorstellen nog beter te bewaken;
4. Het college te verzoeken om de raad uiterlijk december 2020 te informeren over de wijze
waarop uitvoering wordt gegeven aan het derde beslispunt.
5. Het presidium te verzoeken om uitvoering te geven aan de vierde aanbeveling uit het
rekenkameronderzoek over de raadsverantwoordelijkheid ten aanzien van de
kwaliteitsbewaking van raadsvoorstellen en de raad uiterlijk december 2020 over de aanpak
te informeren.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
14 april 2020
de griffier,

de voorzitter,
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