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Geachte raadsgriffier, 

Vijf jaar na de wettelijke verplichting tot het invoeren van de rekenkamer(functie) is het tijd voor een 

actualisering van het denken over rekenkamers en over de praktische zaken waar rekenkamers in de 

uitvoering tegenaan lopen. Daarom brengt het Actieprogramma Lokaal Bestuur (een gezamenlijk project 

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken) 

de Handreiking lokale rekenkamer en rekenkamerfunctie uit. Deze handreiking is de opvolger van de eerste 

handreiking die in 2002 is uitgebracht door de Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie. 

Deze publicatie is tot stand is gekomen door samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van 

Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

De handreiking gaat onder meer over het ontstaan, de rol, de inrichting en de organisatie van de 

rekenkamer(functie). Ook de programmering en uitvoering van onderzoek dat de rekenkamer verzorgt krijgt 

aandacht, alsmede de behandeling van de rapporten, de nazorg, de kwaliteitszorg en de evaluatie. 

Wilt u deze handreiking onder de aandacht brengen van de raadsleden in uw gemeente? Extra exemplaren 

kunnen opgevraagd worden via het Actieprogramma Lokaal Bestuur, actieproqramma@vnq.nl 

of 070-3738020. De handreiking is tevens digitaal beschikbaar via de websites: www.vnq.nl, 

www.actieproqramma.nl en www.nvrr.nl. 

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur organiseert in 2011 ook een aantal bijeenkomsten naar aanleiding van 

deze publicatie. Via www.actieproqramma.nl houden wij u daarvan op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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Projectleider Actieprogramma Lokaal Bestuur 
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