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Van de redactie 
 

  
 
door Gerrit Schinkel 
 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de PvdA heeft zich 
goed gehandhaafd. Het nieuwe college-akkoord wordt tijdens deze ALV 
besproken en alles wijst er op dat we in het nieuwe college van B&W 
terugkomen. Rogier Tetteroo is er klaar voor.  
 
Voor u ligt weer een nieuwe editie van Gouds Rood. Een Gouds Rood met 
een paar vertrouwde bijdragen van enthousiaste partijgenoten, zoals het 
voorwoord van onze nieuwe voorzitter Bram van Welie. Frank van der 
Knaap kijkt wat 20 jaar lokale rekenkamers ons hebben gebracht. Peter 
van Diesen beschrijft het Augustinus-effect en Wim Sonnemans vraagt 
zich af wat de les is die we hebben geleerd van Pim Fortuyn die 20 jaar 
geleden werd vermoord.  
 
Een van onze vaste columnisten overleed dit jaar op 21 maart op 86-jarige 
leeftijd. Co Caljouw heeft jaren zijn beschouwingen in Gouds Rood 
gegeven. Hij nam geen blad voor de mond en kon behoorlijk uithalen naar 
zaken die hij als onrechtvaardig beschouwde en als hij het nodig vond 
spaarde hij daarbij ook zijn partijgenoten niet. Verder op in Gouds Rood 
staat journalist Peter Dijkgraaf ook stil bij het overlijden van Co. 
 
Co, bedankt voor alles, we zullen je missen. 
 
 
 

 
Om de kosten te drukken wordt Gouds Rood ook nu weer alleen op papier 
bezorgd bij leden die GEEN emailadres hebben, althans niet bij ons 
bekend. Heeft u toch een e-mailadres, wilt u dat dan s.v.p. doorgeven aan: 
ledenadministratie@pvda.nl ? Bedankt.  
  

mailto:ledenadministratie@pvda.nl
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Van de voorzitter 
 

  
 
Door Bram van Welie 
 
Beste partijgenoten, 
 
Bij het schrijven van dit voorwoord waaide de mantra denk globaal, doe 
lokaal door mijn hoofd.  Van een afstandje bekeken kunnen we gerust 
stellen dat we vandaag de dag in een onzekere wereld leven. Momenteel 
komen dusdanig sterk ontwrichtende krachten tegelijkertijd samen – op 
een moment dat eendracht harder nodig is dan ooit om het hoofd te 
kunnen bieden aan de opeenstapeling van crises die op ons pad komen – 
dat we kunnen spreken van een perfect storm, of om de woorden aan te 
halen die Rick van der Ploeg onlangs sprak in de Den-Uyllezing:  “Er is 
zoveel aan de hand, het is een clusterfuck”. Hoewel de woordkeuze niet 
de meest subtiele is, heeft de oud-staatssecretaris en hoogleraar wel een 
goed punt.  
 
De problemen zijn legio. We hebben te maken met een meervoudige 
milieucrisis. De tweedeling in de samenleving neemt toe en verhardt. 
Grofweg kunnen we constateren dat we steeds meer een samenleving 
van winnaars en verliezers worden. Tel daarbij op de verwoestende oorlog 
in Oekraïne, de pandemie die voorbij lijkt maar nog niet weg is, de hoge 
inflatie, de sterke vergrijzing (met als resultaat een schreeuwend tekort 
aan arbeidskrachten), de huisvestingcrisis en men zou kunnen opperen 
dat de woordkeuze van Van der Ploeg eerder een understatement dan 
een overdrijving is.  
 
In de kiezersreactie op deze bestaansonzekerheden zien we geen groei 
bij de sociaaldemocratische partijen, maar een leegloop. Wel zien we een 
toename in het populisme waar te eenvoudige oplossingen voorgescho-
teld worden voor ingewikkelde problemen. Wereldwijd zien we dat auto-
cratische regimes terrein winnen. China loopt daarin voorop en is vele 
malen machtiger dan Rusland. Maar ook binnen Europa brokkelt de 
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democratie af. Onze waarden van vrijheid en een open solidaire 
samenleving staan op het spel. De grote vraag is hoe de agenda voor 
lokale, nationale en internationale solidariteit en veiligheid vorm te geven 
voor de toekomst.  
 
Terug naar Nederland, en Gouda. Het moge duidelijk zijn dat de 
sociaaldemocratische strijd niets aan relevantie heeft ingeboet. Sterker, 
het antwoord op complexe uitdagingen die voor ons liggen is geworteld in 
de waarden waar onze partij voor staat. De samenleving is hard toe aan 
sterke, sociale en solidaire politiek. Politiek die groen is, maar tegelijkertijd 
de boel bij elkaar houdt. Het is zaak deze belangrijke boodschap weer 
beter aan de man te krijgen, of het nu met of zonder Groen Links is.  
 
Het blijkt geen gemakkelijke opgave de kiezer voor ons terug te winnen. 
Maar lokaal staan we stevig ons mannetje, en dat geeft vertrouwen. We 
mogen trots zijn op het zetelbehoud en op een ieder die daar keihard voor 
heeft geknokt. Ook zijn we bijzonder trots op Mohammed Mohandis, onze 
man in Den Haag.  Met zijn Goudse nuchterheid, sociale hart en 
uitstekende politieke antenne versterkt Mohammed de Tweede Kamer. 
Ook, en niet in de laatste plaats, mogen we trots zijn op onze eigen 
nieuwe Goudse PvdA-fractie. Het is een groep van formaat, waar 
ervaring, kennis, kunde en nieuw talent en elan samenkomt.  
 
Het ziet er naar uit dat we ook de komende vier jaar deel mogen blijven 
uitmaken van de coalitie. Achter de schermen leveren onze politiek leider 
en fractievoorzitter op constructieve wijze een bijdrage aan de onderhan-
delingen. Naar alle waarschijnlijkheid ligt er voor de zomervakantie een 
coalitieakkoord en kan het nieuwe college van B&W aan de slag voor een 
sterker, socialer en groener Gouda. Op de ALV van donderdag 23 juni 
hopen we jullie hier verder over bij te kunnen praten. 
 
Denk Globaal, doe lokaal! Het zijn woorden waar we als PvdA Gouda 
vandaag en morgen handen en voeten aan geven.  
 
Hopelijk tot ziens op de ALV en ik wens u allen een fijne en zonnige 
zomer toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bram van Welie – voorzitter 
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Uitnodiging ALV dd. 23 juni 2022 
 

  
 
Datum 

 
Donderdag 23 juni 2022  

Plaats Buurthuis De Speelwinkel   
Tijd 20.00 – 22.00 uur 
 

 
AGENDA 

 
 
1. Opening door voorzitter 

  
  

2. Mededelingen bestuur 
  
  

3. Coalitieakkoord (stukken zijn te lezen bij de gemeenteraadsstukken op 
de website van de gemeente Gouda.) 

 
 

4. Rondvraag 
 
  

5. Sluiting 
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20 jaar lokale rekenkamers: volwassen of nog 
in de groei? 
 

  
 
Door Frank van der Knaap 
 
Het is dit jaar precies 20 jaar geleden dat het dualisme werd inge-
voerd. Dat beoogde een versterking van de positie van de gemee-
nteraden ten opzichte van de colleges van burgemeester en wet-
houders. Op aangeven van de geestelijk vader, prof. dr. Douwe Jan 
Elzinga1, werd vanaf dat moment gesproken over de kaderstellende, 
controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad. 
Tegelijkertijd werden nieuwe instrumenten ingevoerd, zoals de 
griffie(r). Ook nieuw was de lokale of regionale rekenkamer; een 
instrument die de raad ter zijde kan staan bij zijn taken.  
 
De verjaardag is een mooi moment om eens terug te blikken. En, gelet op 
de bereikte leeftijd, stellen we ons de vraag: zijn de lokale rekenkamers 
inmiddels volwassen geworden? Met die vraag in het achterhoofd deel ik 
graag enkele van mijn ervaringen2 in de hoop dat ook de Goudse raad en 
onze fractie er iets aan heeft. En niet te vergeten, ook de ‘gewone’ 
inwoner van de stad.  
 
In dit artikel zal ik eerst een korte introductie op rekenkamers geven (1). 
Daarna deel ik een aantal observaties van mensen die daarvoor hebben 
doorgeleerd (2) en vervolg met enkele praktische tips voor raden en 
rekenkamers in het algemeen en die van Gouda in het bijzonder (3). Ik 
sluit af met een antwoord op de vraag of rekenkamers na 20 jaar 
volwassen zijn geworden (4). 

 

                                                
1 Prof. dr. Elzinga was voorzitter van Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, 
kortweg Commissie Elzinga. 
2 Ik ben actief in drie lokale rekenkamers: voorzitter van de Rekenkamercommissie BUCH 
(Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo), vicevoorzitter van de Rekenkamercommissie 
Alphen aam den Rijn en lid van de Rekenkamer Heemskerk. 
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 1. Rekenkamers   

 
Een spoedcursus rekenkamers blijkt in de praktijk 
geen overbodige luxe. Regelmatig zie ik glazige blikken 
wanneer ik het heb over rekenkamers. Onlangs 
mocht ik in een aantal gemeenten de introductie van de rekenkamer voor 
(nieuwe) raadsleden verzorgen. Na afloop vertelden ook ervaren 
raadsleden dat zij veel nieuwe dingen hadden gehoord. Daarom eerst 
maar eens een korte introductie. 
 
Elke overheid heeft een rekenkamer. De Algemene Rekenkamer, die van 
het Rijk, kennen de meeste mensen wel. Minder bekend is dat ook (bijna 
alle) provincies, gemeenten en waterschappen hun eigen rekenkamers 
hebben. Of…zouden moeten hebben. Er zijn nog altijd een slordige 30 
gemeenten die geen rekenkamer hebben of een zogenaamde ‘slapende’ 
rekenkamer. Daarmee wordt bedoeld dat wel het bestaan van een eigen 
rekenkamer in een gemeentelijke verordening is vastgelegd, maar dat er 
nog geen personele invulling aan is gegeven of er niet of nauwelijks 
budget beschikbaar is gesteld. Gelukkig snappen de meeste gemeenten 
dat een rekenkamer niet alleen wettelijk verplicht is, maar ook een heel 
nuttig instrument kan zijn. 
  
Wat doet nou zo’n rekenkamer? Rekenen? Onderzoek naar de recht-
matigheid van de financiën? Nou nee, daar is de accountant voor. Wel 
kijkt de rekenkamer naar de doelmatige besteding van het geld. Maar het 
doet veel meer dan dat. De basis ligt in de Gemeentewet:  
 
“De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en 
de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde 
bestuur” (art. 182 Gw).  
 
Als we alle vet gedrukte woorden even langs lopen, hebben we al snel 
een aardig beeld van wat een rekenkamer doet. 
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Rekenkamer( of rekenkamercommissie) 
Lokale rekenkamers komen in twee smaken. Rekenkamers ex artikel 81 
van de Gemeentewet zijn onafhankelijke rekenkamers. Dat wil zeggen dat 
de leden ervan niet tegelijkertijd ‘n onverenigbare nevenfunctie mogen 
hebben, zoals raadslid van dezelfde gemeente. De (externe) leden 
worden voor zes jaar benoemd.  
De Gemeentewet geeft echter op dit moment ook de ruimte aan gemeen-
ten om een eigen rekenkamerfunctie in te richten. Vaak betekent dat dat 
er een rekenkamercommissie wordt ingericht; een commissie van de raad 
waarin een aantal raadsleden zitting kunnen hebben, aangevuld met 
externe onafhankelijke leden en/of voorgezeten door een externe 
voorzitter.  
Maar ook het directeursmodel komt voor, maar slechts 4% van de 
gemeenten kiest daarvoor. Hierbij wordt een externe directeur benoemd 
als enig lid van de rekenkamer die vervolgens opdrachten geeft tot het 
uitvoeren van onderzoek. 
De eigen rekenkamerfunctie geeft gemeenten niet alleen de ruimte om 
raadsleden in de rekenkamercommissie te benoemen, maar ook om de 
leden voor een andere termijn te benoemen dan zes jaar. Juist in 
gemeenten waarin men nog een gemengde rekenkamercommissie met 
raadsleden heeft, wordt om begrijpelijke redenen vaak een termijn van 
vier jaar gehanteerd. 
 
Er is wel een duidelijke verschuiving gaande. In de beginjaren was iets 
meer dan de helft van de rekenkamers een gemengde rekenkamercom-
missie met raadsleden en externe leden. Inmiddels bestaat bijna driekwart 
van de rekenkamers uit louter externe leden3. Aan de mogelijkheid van 
een eigen rekenkamerfunctie zal binnen afzienbare termijn sowieso een 
einde komen. De Wet versterking decentrale rekenkamers is onlangs door 
de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet maakt korte metten met de 
gemengde rekenkamercommissies4. Flankerende maatregelen worden 
genomen om gemeenten zonder rekenkamer te helpen om er een op te 
zetten en effectief te laten functioneren. 
 
 
 

                                                
3 Peters & Van Zuydam in Bestuurswetenschappen 2021, 2. 
4 In dit artikel zal ik verder de term ‘rekenkamer’ hanteren daar waar het onderscheid niet 
relevant is, maar daarmee is ook de ‘rekenkamercommissie’ bedoeld. 



 

10 
 

 
Overigens wil ‘lokale’ rekenkamers niet zeggen dat elke gemeente over 
een eigen, ongedeelde rekenkamer moet beschikken. Het is niet 
ongebruikelijk dat buurgemeenten hun rekenkamers samenvoegen tot één 
regionale rekenkamer. Dat is onder meer het geval in bij Gouda. Gouda 
neemt, samen met de gemeenten Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en 
Waddinxveen, deel aan de Rekenkamer Groene Hart.  
 
Doelmatigheid 
Bij doelmatigheid kijkt een rekenkamer of de resultaten tegen redelijke 
kosten zijn behaald. Wat ‘redelijke kosten’ zijn kan per situatie verschillen. 
Het geeft vaak ook de mogelijkheid om gemeenten met elkaar te 
vergelijken.  
 
Doeltreffendheid 
De rekenkamer gaat na of het gewenste effect is bereikt. Vaak gaat het 
over een door de gemeenteraad vastgesteld kaderstellend 
(beleids)document. De rekenkamer gaat na of en in welke mate de doelen 
zijn gehaald.  
 
Rechtmatigheid 
Hierbij wordt natuurlijk nagegaan of de gemeente voldoet aan de 
landelijke wet- en regelgeving. Maar ook de eigen regels kunnen worden 
meegenomen, zoals inkoopvoorwaarden, verordeningen, 
integriteitscodes, enzovoorts. 
 
Gemeentebestuur 
De rekenkamer kan het gevoerde bestuur onder de loep nemen van de 
drie gemeentelijke bestuursorganen: de raad, het college en de 
burgemeester. Maar daarnaast is de rekenkamer bevoegd om alle 
gemeenschappelijke regelingen en veel publiek-private ondernemingen te 
onderzoeken waar de gemeente aan deelneemt. En dat is belangrijk, 
omdat een steeds groter deel van de gemeentelijke taken wordt 
overgedragen aan al dan niet verplichte regionale samenwerkings-
verbanden. De rekenkamer kan ook daar onderzoek naar doen. 
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Gevoerde bestuur 
Het bestuur omvat het 
totaal aan kaders, 
beleidsdoelen, 
uitvoering en 
activiteiten. ‘Gevoerd’ 
moet niet al te letterlijk 
als verleden tijd worden 
genomen, alsof alleen 
maar achteraf (ex post) 

onderzoek kan worden gedaan. Integendeel, het meeste onderzoek is 
gericht op lopende zaken in een beleidscyclus (ex durante). En er kan ook 
onderzoek worden gedaan naar een toekomstige situatie (ex ante), 
bijvoorbeeld met de vraag of de gemeente op tijd klaar is voor de 
invoering van de Omgevingswet. 
 
Hoe werkt een rekenkamer? 
Naast het wat is het ook nuttig om in deze introductie even stil te staan bij 
het hoe. Hoe gaat een rekenkamer te werk en wat mag je ervan 
verwachten?  
 
Van een rekenkamer mag je verwachten dat zij onderzoek kan doen op 
alle onderscheiden terreinen: van jeugdzorg tot parkeerbeleid en van 
financiën tot integriteit. De rekenkamer gaat zelf over het onderwerp van 
onderzoek. In die zin zijn ze onafhankelijk. Maar doorgaans luistert een 
rekenkamer goed naar onderwerpen die door de raad worden aange-
dragen. Je wilt immers dat de conclusies en aanbevelingen op draagvlak 
kunnen rekenen. 
 
Een goed begin is het halve werk. Bij onderzoeken is dat het stellen van 
de juiste vragen. Vragen waarvan je mag verwachten dat die tot een goed 
beeld van de situatie leiden en die het onderwerp van alle kanten belicht. 
Daarbij is het ook goed om kritisch te kijken naar wat de raad heeft 
gedaan. Het is al te gemakkelijk om vragen te stellen die tot kritiek op het 
college zullen leiden. Goede vragen dwingen de raad om ook in de 
spiegel te kijken. 
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Soms doen de leden het onderzoek zelf, maar vaak wordt het uitbesteed 
aan een extern onderzoeksbureau. Zeker bij onderwerpen die een 
bepaalde mate van deskundigheid vereisen, is dat raadzaam. 
 
Meestal leidt een onderzoek tot een rapport. Een feitenrelaas. Gebruikelijk 
is om het feitelijke deel van het rapport door de ambtelijke organisatie te 
laten checken op onjuistheden. Het is altijd mogelijk dat bepaalde informa-
tie niet juist of onvolledig is overgekomen. Dat kan dan nog worden recht-
gezet. Bovendien is niets zo dodelijk voor een rapport als wanneer 
discussie ontstaat over de feitelijke inhoud.  
 
Daarnaast kent een rapport een bestuurlijke deel. Dat is het deel waarin 
de rekenkamer conclusies trekt op basis van het feitelijke onderzoek en 
aanbevelingen opstelt voor de raad en het college. Het gaat de reken-
kamer erom hde gemeente vooruit te helpen met aanbevelingen over hoe 
het beter kan. Het is immers een rekenkamer en geen afrekenkamer. 

Overigens hoeft een onderzoek niet per se tot een rapport als eindproduct 
te leiden. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan een routekaart, een 
infographic, een animatiefilmpje of een symposium. Het uitgangspunt is 
het doel om de aanbevelingen onder de aandacht van de raadsleden en 
collegeleden te brengen. De vorm moet daarbij aansluiten. 

De Nederlandse Vereniging 
van Rekenkamers en Reken-
kamercommissies vertegen-
woordigt en ondersteunt 
decentrale rekenkamers. Zij 
hebben onder meer een online 
kompas ontwikkeld dat ge-
meenteraden en rekenkamers 
moet helpen bij het maken van 
professionele keuzes bij de 
opzet en inrichting en bij de 
onderzoeken. 

https://www.nvrr.nl/  

 

https://www.nvrr.nl/
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Na de bespreking van het rapport volgt besluitvorming door de raad. Het 
nemen van besluiten door de raad over de aanbevelingen is belangrijk. 
Een rapport slechts ter kennisname aan de raad sturen is niet alleen een 
affront jegens de rekenkamer; je hebt er als raad ook helemaal niets aan. 
Alleen door het nemen van een expliciet besluit heb je een afdwingbare 
opdracht voor het college.  Bovendien ben je als raad verantwoordelijk 
voor de opvolging van de aangenomen aanbevelingen. Alleen als je 
gerichte besluiten neemt, kun je als raad naderhand je controlerende taak 
invullen. Overigens kan de rekenkamer je daarbij helpen door een 
zogenaamd opvolgingsonderzoek uit te voeren: een onderzoek waarbij de 
rekenkamer nagaat wat met de eigen aanbevelingen is gebeurd. Dat helpt 
te voorkomen dat een rapport met alle mooie aanbevelingen in de 
onderste la ligt te verstoffen. 
 
Behalve een degelijk onderzoek en politiek-bestuurlijk relevante aanbeve-
lingen, is wat je van een rekenkamer mag verwachten natuurlijk ook 
afhankelijk aan de armslag die je als raad aan de rekenkamer meegeeft. 
Met een serieus budget kan een rekenkamer serieus werk doen. Een 
vuistregel is een jaarbudget van € 1 per inwoner, maar zeker bij grotere 
gemeenten ligt het budget al snel op circa € 1,30 per inwoner. Ook voor 
minder kun je een goede rekenkamer hebben. Gelukkig zijn er steeds 
meer ambitieuze gemeenten die een rekenkamer zien als een nuttig en 
waardevol instrument en niet louter als kostenpost. 
 

2. Reflecties op de lokale rekenkamer 
 

Na deze introductie is het goed om eens een paar deskundigen hun licht 
te laten schijnen over rekenkamer. Ik pik er een aantal bijdragen uit die 
zich goed laten vertalen naar praktische tips aan het slot van dit artikel. 
We zijn het de éminence grise verplicht hem eerst aan het woord te laten. 
Onlangs gaf Douwe Jan Elzinga op een symposium5 zijn opvatting over 
waar we nu staan in rekenkamerland. Elzinga was kritisch op het belang 
dat inmiddels wordt toegekend aan de trits kaderstellende, controlerende 
en volksvertegenwoordigende rol.  

                                                
5 Symposium ter gelegenheid van 20 jaar lokale rekenkamers, 8 april 2022 georganiseerd 
door de Kring van rekenkamers Holland Rijnland in Alphen aan den Rijn. 
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Zelf had hij destijds die aanduidingen gebruikt om de rol van de 
gemeenteraad beter te duiden. Maar inmiddels wordt het te pas en te 
onpas gebruikt. Niet zelden wordt door colleges van b&w in een lopend 
beleidsproces de raden voorgehouden dat zij pas weer aan de beurt zijn 
als zij in de planning-en-controlcyclus hun controlerende rol mogen 
uitoefenen. Niet zelden wordt de raden een besluit over een beleidsdocu-
ment onthouden onder verwijzing naar dat zij op een eerder moment als 
kaders hadden meegegeven en dus al hun kaderstellende rol hadden 
ingevuld. En niet zelden wordt rekenkamers voorgehouden dat zij in hun 
onderzoeken niet de samenleving mogen opzoeken, want de volksver-
tegenwoordigende rol is voorbehouden aan de raden. Allemaal humbug. 
Onzin. Nergens is in de wet de kaderstellende, controlerende en volks-
vertegenwoordigende rol vastgelegd. Het kan dan ook geen harde 
beperkingen opleggen aan wiens rol dan ook. En als daar binnen de 
gemeente discussie over is, dan hoort die gevoerd te worden met het 
hoogste orgaan; juist, de gemeenteraad. 
 

Elzinga was ook kritisch op de budgetten die aan de 
rekenkamers beschikbaar worden gesteld. Hij wees 
erop dat sinds de drie sociale decentralisaties -het 
overhevelen van taken naar gemeenten op de 
maatschappelijke zorg (WMO), de jeudgzorg en 
werk (Participatiewet)- het bedrag op de gemeen-
tebegroting enorm is toegenomen. De kosten voor 
onderzoek en toezicht daarop zijn ver bij die 
ontwikkeling achtergebleven. Daar heeft hij volstrekt 
gelijk in. Toch zou ik op dat punt eerder kritisch naar 
de rekenkamers zelf kijken. Bij de keuzes die zij 

maken voor onderzoeken zou veel vaker gekozen kunnen worden voor 
deze beleidsterreinen. Ze worden nu vaak vermeden, omdat ze complex 
zijn en (deels) regionaal worden uitgevoerd. De misvatting is dat het lokaal 
belang niet samenvalt met het regionaal belang. Eigen gemeente eerst, zo 
wordt gedacht. Maar de regionale uitvoering van die wetten ís het lokale 
belang. Het zijn de lokale inwoners die het raakt. Het zijn de lokale 
budgetten die daarmee gemoeid zijn. Mijn oproep is dat rekenkamers veel 
meer aandacht moeten besteden aan de regionale taken van een 
gemeente. En als je dat dan toch doet, doe dat dan ook samen met de 
andere rekenkamers uit de regio. Dan bundel je kennis en middelen. 
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Zoals in de Rekenkamercommissie Groene Hart al is geïnstitutionaliseerd. 
Voor onderzoek in het sociaal domein hoef je niet meer middelen in te 
zetten. Ánders inzetten van je middelen is voldoende. 
 
Ten slotte wees Elzinga op een landelijke ontwikkeling die ons allen niet 
helpt: het steeds zwakker wordende Ministerie van BZK. De afgelopen 10-
15 jaar is het beleidsterrein van dit departement uitgehold. Daarmee is het 
geen aantrekkelijk departement voor politieke zwaargewichten. Het gevolg 
is een neerwaartse spiraal: zwakke ministers, teruglopende invloed van 
het ministerie, nóg zwakkere ministers, enz. Er waren tijden dat BZK pal 
stond voor de gemeente als eerste overheid; de overheid het dichtst bij de 
burger. Daar is helaas weinig meer van over. De gemeenten zijn 
verworden tot -ik overdrijf een beetje- uitvoeringsfilialen van Den Haag. En 
die uitvoering moet ook nog eens met flink minder middelen, zoals we 
gezien hebben bij de sociale decentralisaties. Dat alles heeft zijn 
uitwerking op lokale rekenkamers. De vorige minister van BZK, Kajsa 
Ollongren, is er in vier jaar tijd niet in geslaagd om de eerder genoemde 
Wet versterking lokale rekenkamers door het parlement te loodsen. Ook 
de wijzigingen op de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn voor ge-
meenten en rekenkamers van groot belang. Die wijzigingen zouden onder 
meer het breed gevoelde democratisch tekort op de gemeenschappelijke 
regelingen moeten wegnemen-steeds meer gemeentelijke taken worden 
in gemeenschappelijke regelingen uitgevoerd, maar raden hebben daar te 
weinig invloed op. Maar onder Ollongron zijn de voorgenomen wets-
wijzigingen telkens verder afgezwakt, waaronder het recht voor raads-
leden om deel te nemen aan het algemeen bestuur van gemeenschap-
pelijke collegeregelingen. Het resultaat is dat op de vierkante kilometer 
van gemeenschappelijke regelingen de bevoegdheden van gemeente-
raden en de onderzoeksmogelijkheden van hun rekenkamers slechts een 
paar centimeter zijn opgeschoven. Dat had stukken beter gekund. 
 
Er zijn meer interessante beschouwingen relevant voor raad en 
rekenkamer. Zo wijst een andere emeritus hoogleraar, Harrie Verbon, op 
het feit dat de rekenkamer alleen een effectief instrument voor de raad is 
als de raad er serieus mee omspringt6. En dat ziet hij maar al te vaak niet 
gebeuren. ‘Gemeenteraden kennen hun eigenbelang niet’, stelt hij.  
 

                                                
6 Binnenlands Bestuur, week 17 2021. 
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Daarom zetten ze de rekenkamer te weinig in om informatie te 
verzamelen en actief te gebruiken voor hun kaderstellende en 
controlerende rol. Welk raadslid denkt eraan om de rekenkamer 
aanbevelingen te vragen over een nieuwe beleidscyclus? Maar het kan 
wel! De meeste rekenkamers staan daar open voor. Ze willen wegblijven 
uit de politieke arena, maar dat neemt niet weg dat ze wel politiek relevant 
onderzoek willen en kunnen doen. Harrie Verbon erkent dat raadsleden 
amateurpolitici zijn, maar pas als je niet alle instrumenten (zoals de 
rekenkamer) adequaat benut, ben je amateuristisch bezig.  
 

Dat raad en rekenkamer elkaar niet altijd goed weten 
te vinden, wijten prof. Geerten Boogaard en prof. 
Klaartje Peters aan de verschillende rationaliteiten 
waarmee ze in het leven staan7. Waar de reken-
kamers kijken naar de doelmatigheid van het beleid, 
kijken de raden meer naar de politieke werkelijkheid. 
Rekenkamers nemen daar enige afstand van. Dat 
herken ik. Wellicht is in de praktijk de tijdsbeleving 
van beiden het grootste obstakel. Waar de raad 
midden in een politieke discussie staat die op zeer 
korte termijn om een besluit vraagt, heeft de 

rekenkamer eerst een onderzoek nodig waar al gauw een half jaar of 
langer mee gemoeid is. Rekenkamers kunnen niet stand te pede pasklare 
adviezen geven. Raden kunnen wel op basis van een jaaragenda of een 
nieuw collegeakkoord vooruitkijken naar wat er komen gaat. Als 
raadsleden met die blik naar hun lange termijn-agenda kijken, kunnen zij 
gerichte verzoeken neerleggen bij hun rekenkamers. Die kunnen er dan 
tijdig mee aan de slag. 
Ten slotte wil ik nog twee gerenommeerde wetenschappers aan het woord 
laten over de betekenis die rekenkamers kunnen hebben voor de 
inwoners van de gemeente. Klaartje Peters en Sabine van Zuydam 
constateren dat het aanvankelijk de bedoeling was dat rekenkamers een 
positieve invloed zouden hebben op de publieke verantwoording en dat 
burgers daarvan zouden profiteren8. De burger zou daarmee meer 
informatie krijgen op grond waarvan hij kan beoordelen of hij waar voor 
zijn geld krijgt.  

                                                
7 Binnenlands Bestuur, week 34 2020. 
8 Peters & Van Zuydam in Bestuurswetenschappen 2021, 2. 
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Maar het is de vraag of dat in de praktijk echt zo werkt. Er is geen onder-
zoek gedaan naar de beleving van burgers van rekenkamerrapporten. Wel 
is bekend dat leden van rekenkamers aangegeven dat zij zich meer 
richten op raden dan op burgers. We kunnen constateren dat (nagenoeg) 
alle rekenkamerrapporten openbaar zijn (het zijn immers ook raadsstuk-
ken). Maar ondanks dat vrijwel alle rekenkamers hun rapporten ook op 
hun websites publiceren, is de inschatting dat maar weinig burgers die 
rapporten lezen.  
 
De relatie burger-rekenkamer zou ook de andere richting op kunnen 
werken. De burger die de rekenkamer benadert met een verzoek om een 
specifiek onderzoek. De meeste rekenkamers bieden die mogelijkheid aan 
op hun website. Er is geen wetenschappelijk onderzoek bekend naar het 
aantal keren dat een burger rechtstreeks contact zoekt met hun 
rekenkamer. Dus bij gebrek aan beter put ik maar uit eigen ervaring. Over 
de jaren dat ik lid ben van drie rekenkamers voor in totaal zes gemeenten 
staat de teller van het aantal keren dat een burger ons heeft verblijd met 
een suggestie voor een onderzoek op zegge en schrijve één.  

 
3. Aanbevelingen voor Gouda 

 
Genoeg bespiegelingen van hoogleraren tot zover. Maar ze helpen ons 
wel om een aanzet te geven tot concrete aanbevelingen. Aanbevelingen 
waar hopelijk onze Goudse gemeenteraad, onze PvdA-fractie en de 
‘gewone’ inwoner van Gouda gebruik van kunnen maken.  

 Laat je als gemeenteraad én als rekenkamer niet inperken in je 
speelruimte. Je gaat over (bijna) alles, welke rollen deze en gene ook 
heeft. En als daar toch discussie over is, is de openbare raadsver-
gadering de enige plek waar die discussie gevoerd moet worden. 

 Vraag om meer onderzoek naar regionale samenwerkingsverbanden. 
Die voeren steeds meer gemeentelijke taken uit en er wordt een 
steeds groter deel van de gemeentebegroting aan uitgegeven. 

 En als je rekenkamer dat doet, vraag dan om dat in regionaal verband 
te doen. Dan breng je kennis bij elkaar, heb je meer middelen tot je 
beschikking of wordt het onderzoek goedkoper en kun je ook nog eens 
een mooi vergelijk maken. De Rekenkamercommissie Groene Hart is 
daar een goed voorbeeld van. 
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 Denk als gemeenteraad actief na over hoe je goed gebruik kunt 
maken van je rekenkamer. Op welk beleidsterrein? Met welke vragen?  

 Denk actief na over de timing. Van een rekenkamer kun je geen à la 
minute advies verwachten. Maar je kunt vaak wel zien welke 
onderwerpen op iets langere termijn aan bod komen. Kaart dat aan. 

 

 
 Neem als gemeenteraad een besluit over de aanbevelingen die de 

Groene Hart Rekenkamer voorlegt. Alleen dan heb je afdwingbare 
besluiten genomen. In het Groene Hart worden de rapporten veelal 
voor kennisgeving worden aangenomen. Dat is onverstandig en 
onacceptabel. Mijn dringende advies is: verlang van de griffier om 
voortaan besluiten over de aanbevelingen te nemen. (In een voorbe-
reidende commissie kun je afspreken af het voor te leggen besluit een 
taak van de raad moet zijn of je alle aanbevelingen overneemt of dat 
er enkele bezwaren zijn.)  

 Bevorder dat inwoners rechtstreeks contact kunnen leggen met de 
rekenkamer. Wist je dat de Rekenkamer Groene Hart in het geheel 
niet wordt vermeld op de website van de gemeente Gouda? En dat 
Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas dat wel voor elkaar 
hebben? Ga je schamen, Gouda! En maak dit snel in orde. Een korte 
uitleg van wat een rekenkamer doet voor de gemeente(raad) en een 
link naar de website van de Groene Hart Rekenkamer is toch wel het 
minste.  
Hier is alvast de link https://www.groenehartrekenkamer.nl/  

 De Groene Hart Rekenkamer doet één onderzoek per jaar. Maar ze 
vertalen elk rapport naar de specifieke situatie in de aangesloten ge-
meenten. Dat heeft een meerwaarde en is min of meer conform de 
gemiddelde output van een rekenkamer, namelijk 1,5 onderzoek per 
jaar.  

 

https://www.groenehartrekenkamer.nl/
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 Ben je inmiddels ervan overtuigd dat de rekenkamer een meerwaarde 
heeft voor jouw raad, en voor jou als individueel raadslid, dan kun je 
natuurlijk bij de Groene Hart Rekenkamer aandringen op meer onder-
zoeken. Maar daar horen dan wel de middelen bij. Ze hebben drie 
leden (en een ambtelijk secretaris) waarmee ze vier gemeenten 
moeten bedienen. Dat is niet veel.  

 Ook het budget van de Groene Hart Rekenkamer is erg beperkt: € 
0,60 per inwoner. Dat is de helft van wat min of meer als normbedrag 
is gaan gelden. Met meer budget zouden ze de bezetting kunnen 
uitbreiden naar een redelijk niveau en zou meer gericht onderzoek 
kunnen worden gedaan. 

 

4. De recalcitrante puber 
 

Zijn na 20 jaar de rekenkamers volwassen geworden? En worden ze ook 
als volwassen gezien en behandeld? 
 
We kunnen constateren dat rekenkamers de kinderschoenen zijn 
ontgroeid en dat steeds meer gemeenten het aandurven om de 
rekenkamers op eigen (onafhankelijke) benen te laten staan. Veruit de 
meeste gemeenten hebben een rekenkamer ingesteld en op z’n minst 
geaccepteerd. Steeds meer rekenkamers verstaan het vak van onderzoek 
doen in een politieke en bestuurlijke context steeds beter. We zien een 
ontwikkeling van louter retrospectief onderzoek naar meer vooruitkijken.  
We zien ook een ontwikkeling van louter intern, bedrijfsmatig onderzoek 
naar beleidsrelevant onderzoek.  
 
Zijn ze daarmee volwassen? We hebben gezien dat rekenkamers nog wel 
een aantal stappen kunnen zetten. Dat maakt je niet per se onvolwassen.  
 
Ook op latere leeftijd blijf je je volop ontwikkelen. Volwassen zijn vraagt 
erom om als volwassen gezien en behandeld te worden. Uit de 
bovenstaande analyse en aanbevelingen blijkt dat de vier Groene Hart 
gemeente(n)(raden) hun rekenkamer soms nog wat stiefkinderlijk 
behandelen. Ik hoop dat de nieuwe raden dat in deze periode 
rechttrekken. 
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Daarnaast is de vraag ook: moeten de rekenkamers eigenlijk wel 
volwassen willen zijn? Vaak word je als volwassen gezien, als je je 
volwassen gedraagt. Dat je prettig meebeweegt in de stroom. Dat je je 
gedraagt zoals de omgeving dat graag van je ziet. En dat is nou net niet 
wat je als rekenkamer zou moeten willen. Want een rekenkamer is een 
geïnstitutionaliseerde lastpost. De luis in de pels. Ik hoop daarom dat de 
lokale rekenkamer altijd een beetje een recalcitrante puber blijft. Een 
puber waarvan je als gemeente ziet dat ze over veel talent beschikt, het 
hart op de goede plaats zit en eigenlijk ook wel gelijk heeft. Maar 
verdraaid, het blijft af en toe vervelend schuren. 
 

 
 
Frank van der Knaap 
 
Juni 2022 
 
Wil je reageren? E-mail naar f.vdknaap@worldonline.nl 
 

 

 

 

 

 

mailto:f.vdknaap@worldonline.nl
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Het Augustinus-effect 

  
 
Door Peter van Diesen 
 
Toen ik in de jaren ’70 van de vorige eeuw in Leiden studeerde, 
besloot de studentenvereniging Augustinus (waar ik overigens geen 
lid van was) het lidmaatschap open te stellen voor wat toen werd 
genoemd “werkende jongeren”. Als gevolg daarvan besloten vele 
studenten, die vreesden dat hun traditionele gezelligheidsvereniging 
in het gedrag zou komen, hun lidmaatschap op te zeggen. 
Tegelijkertijd bleek de animo onder de “werkende jongeren” om toe 
te treden tot Augustinus, zeer beperkt, vermoedelijk vanwege het 
“kakkerige” imago van studentenverenigingen. Resultaat: het 
bestuur van Augustinus, vrezend dat de vereniging zou 
marginaliseren, zag zich gedwongen het besluit terug te draaien en 
weer een “gewone” studentenvereniging te worden. 
 
Ik moet weleens aan deze episode denken als ik prominente leden van de 
PvdA hoor pleiten voor een fusie met GroenLinks. Meestal wordt dat 
gepresenteerd als het ultieme middel om de krachten van progressief 
Nederland te bundelen, overigens vaak zonder de begeleidende 
argumenten waarom we in een fusiepartij méér kunnen bereiken dan in 
samenwerking.  
 
Ik heb in de vorige aflevering van Gouds Rood aangegeven dat ik tegen 
een volledige fusie met GroenLinks ben, plus de argumenten die daarbij 
voor mij een rol spelen. Ik ga die argumenten nu dus niet herhalen. Wat ik 
wel in overweging wil geven, is het feit dat binnen de Partij van de Arbeid 
momenteel, en al geruime tijd, een discussie wordt gevoerd over de 
toekomst van de partij. Willen we primair een ecologische partij zijn? 
Willen we onze traditionele achterban terugvinden en daarmee weer de 
oude plaats als vertegenwoordiger van de arbeid heroveren? Zijn we de 
partij van rechtvaardigheid en solidariteit? Zijn onze speerpunten jeugd, 
onderwijs en huisvesting? 
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Het gaat er mij in deze context niet om wat de uitkomst van dit debat is. 
Mijn centrale punt is dat, zolang deze dialoog niet uitgekristalliseerd is, 
een fusie met GL ons weleens in een richting zou kunnen sturen die we 
achteraf betreuren (“het Augustinus-effect”). Daarom pleit ik ervoor dat we 
eerst bepalen waar we als Partij van de Arbeid naartoe willen, en pas 
daarna besluiten hoe de samenwerking met andere progressieve partijen 
in die doelstelling past.  
 
Ik wil hierbij overigens gebruik maken van een argument dat onze 
partijgenoot Eddy Terstall gebruikte tijdens zijn indrukwekkende 
voordracht bij de 1 mei-viering dit jaar in de Speelwinkel. Hij wees erop 
dat de groei van GL van de afgelopen jaren vooral afkomstig is van relatief 
hoogopgeleide urbane huizenbezitters in (de grachtengordels van) de 
Randstad. Tegelijkertijd is dat echter ook de groep die bij andere 
bevolkingsgroepen, en zeker in de rest van Nederland, soms irritatie 
opwekt vanwege vermeende arrogantie (een soort sociaal Augustinus-
effect). Het zou volgens Eddy een tactische fout van de PvdA zijn om zich 
te liëren met deze groep, omdat wij ons daarmee dreigen te vervreemden 
van onze veel grotere, traditionele achterban.  
 
Voor degenen die uit het bovenstaande opmaken dat ik een hekel aan 
GroenLinks zou hebben, wil ik andermaal benadrukken dat ik voorstander 
ben van nauwe samenwerking met die partij. Ik denk dat er geen partij in 
het Nederlandse politieke spectrum is die ons zo verwant is als GL. Ik ben 
echter van mening dat een al te nauwe liaison nauwelijks winst zal 
opleveren en het gevaar in zich draagt dat we in een richting worden 
gedreven die we achteraf betreuren. In wezen is dat een optimistische 
boodschap: dat er, in ieder geval in mijn visie, nog altijd een rol weggelegd 
is voor een afzonderlijke Partij van de Arbeid.  
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Les 20 jaar na Fortuyn: probeer ook niet-
stemmers bij de politiek te betrekken 
 

  
 
Door Wim Sonnemans  
 
In veel media is uitgebreid aandacht voor de op 6 mei 2002 vermoor-
de politicus Pim Fortuyn. Toneelgroep Jan Vos deed dat dat met een 
voorstelling over mensen van vlees en bloed bij de politieke aardver-
schuiving in Rotterdam. In maart 2002 werd Leefbaar Rotterdam als 
nieuwe partij met Fortuyn als lijstrekker met 17 zetels in één klap de 
grootste partij.  
 
De onvrede met bijvoorbeeld de verloedering van de stad en de gebrek-
kige integratie van nieuwkomers – waarvoor de PvdA als grootste partij 
verantwoordelijk werd gehouden – werd voelbaar weergegeven. Dat gold 
ook voor het gevoel van bedreiging bij goedwillende nieuwkomers die 
werden geassocieerd met hogere misdaadcijfers en als moslim steeds 
maar afstand moesten nemen van de terreurdaden van 11 september 
2001 in Amerika. 
 
Naast de toneelvoorstelling was er onder leiding van Margriet Brandsma 
een talkshow met Rinus van Schendelen (politicoloog en in 2002 informa-
teur voor het eerste Rotterdamse College van B&W met Leefbaar Rotter-
dam), Jantine Kriens (van 2002 tot 2006 gemeenteraadslid voor de PvdA 
in Rotterdam) en Iffet Subasi (AD-verslaggever). De gasten zagen het als 
een probleem dat in Rotterdam, maar ook daarbuiten, hoger en lager 
opgeleide bevolkingsgroepen (met inkomensverschillen) beiden in hun 
eigen bubbel langs elkaar heen leven en elkaar nauwelijks tegenkomen 
via scholen, sportclubs en winkels. Dat werkt de politieke versnippering en 
tegenstellingen in de hand. Hoe kunnen deze mensen meer met elkaar in 
aanraking komen, voor meer onderling begrip en een grotere sociale 
samenhang?  
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Dit gaat om burgers die nog de moeite nemen om te stemmen, maar 
Jantine Kriens wees ook op de slechte opkomstcijfers bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen: in Rotterdam was die slechts 38,9% en in 
stadsdeel Charlois zelfs 25,8%.  
 
Wat is er aan de hand dat zo weinig kiezers de stembusgang de moeite 
waard vinden? Voor alle partijen is het volgens haar de grootste uitdaging 
om ook in dergelijke wijken de belangstelling voor politiek te vergroten en 
mensen meer te betrekken bij keuzes die voor hun toekomst en van hun 
kinderen van belang zijn. Ook voor ons als PvdA in Gouda? 
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In memoriam Co Caljouw 
 

  
 
Door Peter Dijkgraaf in het AD Groene Hart van 22 maart 2022  
 
Co Caljouw uit Gouda bracht als journalist gifschandaal naar buiten, nu is 
hij overleden 
 
Gouwenaar Co Caljouw is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg 
vooral bekendheid als journalist van de Goudsche Courant. Caljouw 
bracht als eerste het Lekkerkerkse gifschandaal naar buiten: een 
complete nieuwbouwwijk van 300 woningen bleek te zijn gebouwd 
op verontreinigde grond.  
 
Caljouw werkte aanvankelijk op de zware eenmanspost bij Het Vrije Volk 
in Gouda, als opvolger van bekende mannen als Willem Duys en Kees 
Haak. Later zat hij bij de Goudsche Courant, die in zijn periode groeide 
naar meer dan 20.000 abonnees. Caljouw sloot zijn carrière af bij de 
katholieke onderwijsbond. 
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AFDELINGSBESTUUR       
Bram van Welie - voorzitter           
Peter van Diesen - secretaris      
Peter Bos - penningmeester 
Johan Veld - algemeen bestuurslid 
José van Eijkelenburg – algemeen bestuurslid  
Mohammed Mohandis – algemeen bestuurslid 
Josephine Henriques Pombinha – algemeen bestuurslid 
Patrick Verhoeven – algemeen bestuurslid 
       
WETHOUDER 
Rogier Tetteroo        
 
RAADSFRACTIE  
Max de Groot fractievoorzitter 
Rogier Tetteroo 
Sophie Heesen       
Ahmed el Haddaoui      
Aline Tuls burgerraadslid     
 
WEBMASTER 
Joost van Lier  
 
OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA  
vacature  Binnenstad       
Bep Rijsbergen De Korte Akkeren/Weidebloemkwartier    
Will Oosterom Gouda-Noord    
Gerrit Schinkel Plaswijck       
Wim Sonnemans Achterwillens      
Cok van de Graaf  Oosterwei      
vacature Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis  
Peter van Diesen Goverwelle         
José van Eijkelenburg Bloemendaal      
 
CONTACTPERSOON VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)    
 
Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mail naar: gj.schinkel@planet.nl 


