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Voorwoord 

 

Hierbij presenteer ik met gepaste trots het onderzoeksrapport naar het evalueren van de 

gemeentelijke regierol door lokale Rekenkamers. Vanuit de Master Publiek Management van de 

Universiteit Utrecht ben ik vijf maanden geleden begonnen aan dit onderzoek. Mijn interesse is gewekt 

vanuit mijn werk voor de Rekenkamer Utrecht.  

 

De lokale Rekenkamer is een fenomeen dat al ruim 15 jaar bestaat, maar sinds 2006 pas verplicht is 

voor elke gemeente in Nederland. Lokale Rekenkamers bestaan nu een aantal jaren en vanuit het 

licht van recente ontwikkelingen, decentralisatie en ‘governance’, wilde ik bekijken hoe lokale 

Rekenkamers daarmee omgaan. De vraag die ten grondslag aan dit onderzoek lag is: vragen 

ontwikkelingen zoals samenwerking met bijvoorbeeld private partners ook een andere manier van 

evalueren? Deze vraag heeft zich geresulteerd in de hoofdvraag; Hoe evalueren lokale Rekenkamers 

de gemeentelijke regierol in netwerken en hoe kan deze evaluatievorm worden verklaard?  

 

Toetsen van regie is de titel van dit onderzoek geworden. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat 

Rekenkamers vooral de sturingsrelatie evalueren, namelijk uit elf van de veertien rapporten. 

Rekenkamers evalueren dit door van te voren een normenkader vast te stellen, dan de sturingsrelatie 

(regie) hierop te leggen en daarmee te toetsen aan welke normen de gemeente wel en niet voldoet. 

Hiermee toetsen Rekenkamers de regie van de gemeente, maar sluit dit ‘toetsen van regie’ ook het 

beste aan bij de omgeving en de doelgroep van de Rekenkamer, de gemeenteraad?  

 

In mijn rapport probeer ik te beargumenteren dat lokale Rekenkamers van groot belang zijn voor 

gemeenten en dat ze nog belangrijker worden als ze zich aansluiten bij hun doelgroep, namelijk de 

gemeenteraad. Het aansluiten bij de gemeenteraad hoeft niet ten koste te gaan van de 

onafhankelijkheid van de Rekenkamer(commissie)s. Dit kan er voor zorgen dat regie niet alleen 

getoetst wordt, maar dat er tevens wordt gekeken naar het netwerk of het effect. In dit onderzoek 

wordt nader gekeken waarom Rekenkamers dan toch besluiten om niet het netwerk of het effect te 

evalueren.  

 

Ten slotte wil ik het voorwoord gebruiken om een aantal mensen te bedanken, zonder wie de 

uitvoering van dit onderzoek niet mogelijk was geweest. Ten eerst wil ik mijn begeleider Mirko 

Noordegraaf bedanken, die altijd nieuwe mogelijkheden zag, waardoor ik telkens inspiratie vond om 

verder te werken. Daarbij wil ik ook mijn tweede begeleider Albert Meijer bedanken voor het plaatsen 

van kritische noten bij mijn onderzoeksvoorstel en conceptscriptie. Daarnaast wil ik Steven de Vries en 

mijn tutorgroep, Gerwin de Groot en Clement van der Klooster, bedanken voor het kritische 

commentaar op mijn stukken. Evenzo wil ik mijn respondenten bedanken voor hun tijd en 

enthousiasme tijdens en na de interviews. Tenslotte bedank ik Suzanne voor haar vertrouwen, 

mentale steun op afstand en het helpen om ‘de punten op de i’ te zetten.  

 

Het belang van lokale Rekenkamers is naar mijn mening groot. Het orgaan staat in de belangstelling, 

zeker gezien het feit dat de gemeenten nu vele ontwikkelingen doormaken. Naar mijn mening verdient 

dit onderwerp in de toekomst dan ook alle aandacht.  

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Vincent Ruijter 
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Hoofdstuk 1 Evaluatie van beleid afhankelijk van om geving 

 

“Voor de functionaliteit van de rekenkamer zijn de wil en het vermogen van de raad om opbrengsten 

van rekenkameronderzoek te benutten eigenlijk van doorslaggevende betekenis. Een competente 

rekenkamer en een ervaren raad kunnen in onderlinge wisselwerking de kwaliteit van het lokaal 

bestuur een niveau hoger brengen”  

Van Dieren, G., Elte, R., 2009 

 

Bovenstaand citaat beschrijft de afhankelijkheid van de Rekenkamer van haar omgeving. Het duidt op 

het belang van de onderlinge wisselwerking tussen raad en Rekenkamer. Naast de raad, moet de 

Rekenkamer bij het evalueren van beleid rekening houden met een bredere context, zoals burgers, 

instellingen en natuurlijk de gemeentelijke organisatie. Dit geldt met name wanneer de gemeente zich 

in een netwerk bevindt. In een netwerk zitten verschillende partijen, waarmee de gemeente 

verschillende relaties onderhoudt en daarmee verschillende rollen op zich kan nemen in deze 

netwerken. Zo kan een gemeente in het ene netwerk veel invloed uitoefenen en daarmee een 

sturende rol hebben, terwijl de gemeente in een ander netwerk een meer faciliterende rol heeft.  

De verschillende rolinvullingen van de gemeente hebben ook invloed op Rekenkamers. Rekenkamers 

evalueren de gemeente, maar de veranderende rol van de gemeente vraagt van Rekenkamers ook 

een andere evaluatievorm. Het type rol dat de gemeente op zich neemt is daarbij onder andere 

afhankelijk van de actoren. Als actoren niet onder de directe invloedsfeer van de gemeente vallen, 

zoals private organisaties, is het lastiger om inzicht te krijgen in het effect of de relatie. Lokale 

Rekenkamers zouden dan ook geen effectevaluatie moeten uitvoeren als de gemeente geen invloed 

heeft op de actoren, maar alleen een evaluatie van de relatie (zie figuur 10). De ontwikkeling, dat meer 

gemeenten gaan samenwerken met andere actoren, en daarmee minder invloed krijgen op de actoren, 

zorgt dan ook voor de noodzaak om op een andere manier te evalueren door lokale Rekenkamers. 

Hiermee zijn lokale Rekenkamers in de evaluatie van beleid afhankelijk van haar omgeving. 

1.1 Aanleiding  

 

Het orgaan de lokale Rekenkamer1 is begin 2006 ingevoerd in de Nederlandse gemeenten, naar 

aanleiding van het rapport Dualisering van de commissie Elzinga. De commissie Elzinga adviseerde 

om de taken van de raad en het college te ontvlechten. Er bestaat nu niet langer een onderschikking 

van de raad aan het college (monistisch), maar een nevenschikking in het duale stelsel met ieder zijn 

eigen taken. De lokale Rekenkamer heeft hierin als taak het evalueren van het gemeentelijke beleid 

op effectiviteit en efficiëntie: worden de doelen bereikt die vooraf zijn gesteld, en gebeurt dat zo 

doelmatig mogelijk? De lokale Rekenkamer doet dit ten dienste van de gemeenteraad, zodat zij hun 

taak van controleren en kaders stellen beter kunnen uitvoeren. Wanneer een lokale Rekenkamer het 

effect van een netwerk wil meten, waarin tevens actoren zitten die niet onder direct toezicht van de 

gemeente vallen, wordt dit nog lastiger. Dit wordt lastiger omdat de actoren verder van de gemeente 

staan, zoals welzijnsorganisaties of andere maatschappelijke instellingen. Voor lokale Rekenkamers 

zorgt dit voor een dilemma: kijkt de Rekenkamer naar het effect van een netwerk van actoren 

(doeltreffendheid) of juist naar de sturingsrelatie (regierol) tussen deze actoren?  

Lokale Rekenkamers willen wel een uitspraak doen over de doeltreffendheid van het netwerk van 

actoren, maar kan dit ook wanneer de actoren op afstand van de gemeente staan. De gemeente heeft 

in dat geval misschien wel minder mogelijkheden om haar beleid op te leggen aan deze actoren.  

                                                 
1 In dit onderzoek wordt gesproken over de lokale Rekenkamer, waarmee zowel de variant Rekenkamer als 

rekenkamercommissie wordt bedoeld. Het verschil tussen beide Rekenkamervarianten wordt in paragraaf 2.3 nader toegelicht.  
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Voordat er gekeken wordt naar de (werkwijze van) evaluatievormen van lokale Rekenkamers zal eerst 

kort de achtergrond van de thematiek worden verkend. Gemeenten worden in het publieke domein 

beschreven, evenals de ontwikkelingen die gemeenten hebben doorgemaakt en welke gevolgen dit 

heeft voor de eisen die aan de gemeenten worden gesteld. Ten slotte zal er kort gekeken worden naar 

de lokale Rekenkamers, de ontwikkeling daarvan en de taken van de lokale Rekenkamers.  

1.2 Achtergronden 

  

Gemeenten hebben twee gezichten: ze zijn uitvoerder van rijksbeleid (medebewind) en daarnaast 

hebben ze een autonoom bestuur van burgers ter plaatse (autonomie) (Derksen, 2007). In de huidige 

samenleving zijn de autonome taken steeds meer afgenomen en het aantal medebewindstaken sterk 

toegenomen, mede als gevolg van de decentralisatie van rijkstaken (Derksen, 2007).  

 

1.2.1 Ontwikkelingen: decentralisatie en governance 

 

Een tweetal ontwikkelingen heeft  ervoor gezorgd dat er andere eisen worden gesteld aan gemeenten. 

Aan de ene kant krijgen gemeenten meer taken vanuit de rijksoverheid (decentralisatie) en daarnaast 

is er een ontwikkeling van samenwerking met partners uit het maatschappelijke middenveld en het 

bedrijfsleven te zien (publiekprivate samenwerking). Dit wordt ook wel omschreven als ‘governance’ 

(Stoker, 2002).  

Decentralisatie zorgt voor extra taken. De gemeente voelt zich genoodzaakt om te gaan samenwerken 

in netwerken met verschillende partijen, omdat de taken te groot en te complex worden. Gemeenten 

nemen in deze netwerken vaak een regisserende rol op zich, omdat van ze verwacht wordt dat ze 

presteren en verantwoording afleggen over het resultaat. Een voorbeeld is het gemeentelijke 

jeugdbeleid. Binnen dit beleid zijn er verschillende partijen betrokken, zowel vanuit de gemeente als 

welzijnorganisaties die een financieringsrelatie hebben met de gemeente. Van de gemeente wordt 

verwacht dat ze het jeugdbeleid organiseren en vaak wordt dit uitgevoerd door de welzijnsorganisaties, 

maar de verantwoording blijft bij de gemeente liggen. De gemeente organiseert en moet zorgen voor 

onderlinge afstemming maar ook sturing om tot het beoogde doel te komen.  

Decentralisatie 

De laatste jaren is er een ontwikkeling waar te nemen, waarbij er steeds meer wordt verwacht van de 

lokale overheid, mede als gevolg van decentralisatie van rijkstaken. De interbestuurlijke taakgroep 

gemeenten onder leiding van d’Hondt bracht in juni 2008 het rapport ‘Vertrouwen en verantwoorden, 

voorstellen voor decentralisatie en ‘bestuurskracht’ uit, waarbij voorstellen worden gedaan om meer 

taken te geven aan gemeenten. De taakgroep concludeerde dat gemeenten het gezicht van de 

overheid zijn en gemeenten meer willen en kunnen om de kwaliteit van samenleven van hun inwoners 

te bevorderen (d’Hondt, 2008). De taakgroep schrijft dat de ‘bestuurskracht’ op orde moet zijn en de 

gemeentelijke prestaties transparanter moeten worden. Bestuurskracht wordt gezien als het vermogen 

doeltreffend en deskundig problemen op lokaal niveau op te lossen (Derksen, 1987, p.24-25). Korsten 

formuleert bestuurskracht positiever, namelijk als ‘de kracht om gewenste maatschappelijke 

ontwikkelingen en effecten te realiseren en resultaten te boeken die sporen met het streven naar 

‘goed bestuur’’ (Korsten, 2007, p.34).  
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Governance  

De andere ontwikkeling die wordt beschreven door verschillende auteurs (Stoker, Rhodes en Risse), 

is dat overheden meer samenwerken met partners uit het maatschappelijke middenveld en het 

bedrijfsleven. De uitvoering van beleid wordt steeds meer uitgevoerd door partners en als gevolg 

hiervan trekt de overheid zich meer terug. Gemeenten werken tevens steeds meer samen met andere 

partijen, mede doordat er steeds meer taken op de gemeente afkomen als gevolg van decentralisatie 

(zie decentralisatie). Een voorbeeld hiervan is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO), 

waarbij de rijksoverheid de uitvoering bij gemeenten legt en waarbij gemeenten met verschillende 

organisaties, zoals welzijnsorganisaties gaat samenwerken. Zowel het maken van beleid als de 

uitvoering ervan wordt erg complex door de vele partijen. De rol van de overheid verandert als gevolg 

van deze ontwikkeling, van een meer traditionele rol waarin de overheid gebruikt maakt van 

hiërarchische instrumenten naar een moderne rol waarbij de overheid regisseert (BZK,1999). Bij 

regisseren ligt de nadruk meer op samenwerken en staat de overheid meer tussen de actoren, in 

plaats van boven de actoren. Toch wordt verwacht van gemeenten dat ze verantwoording over de 

beleidskoers en de uitvoering van beleid afleggen en dus houden ze een speciale rol in het netwerk.  

 

1.2.2 Nieuwe eisen: presteren en meten 

 

De nieuwe ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan gemeenten. Zo wordt van gemeenten nog steeds 

verwacht dat ze presteren. De media en de burgers verwachten dat er effectief en efficiënt met hun 

belastinggeld wordt omgegaan. Deze ontwikkelingen hebben ook effect op de lokale Rekenkamers, 

want hun taken staan ten dienste van het presteren van gemeenten. De lokale Rekenkamer is een 

onafhankelijk instituut dat als taak heeft onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van gemeentelijk beleid, zoals is vastgelegd in de gemeentewet (Gemeentewet, artikel 

182). De lokale Rekenkamer heeft drie doelen: het verbeteren van het gemeentelijke handelen, het 

versterken van de rol van de gemeenteraad en ten slotte het vergroten van de publieke 

verantwoording (Jong, Rosman en Storm, 2003). Met deze taken en doelen evalueren de lokale 

Rekenkamers het presteren van gemeenten in netwerken.  

 

In dit onderzoek wordt er specifiek gekeken naar de gemeentelijke regierol in netwerken, omdat in het 

geval van netwerken met verschillende typen partijen er ook verschillende relaties zijn met de 

gemeente. Het is daarbij lastig om een uitspraak te doen over de doeltreffendheid (effectiviteit) van het 

beleid wanneer het beleid wordt uitgevoerd door een partij die niet onder de directe invloedsfeer van 

de gemeente valt. Dit terwijl lokale Rekenkamers als taak hebben om doeltreffendheid (effectiviteit) 

van beleid te onderzoeken (Gemeentewet, artikel 182). Daarnaast verwacht de burger ook waar voor 

zijn belastinggeld. Dit betekent dat de gemeente de middelen doeltreffend en doelmatig moet 

besteden, en moet presteren. En lokale Rekenkamers willen een uitspraak doen over de effectiviteit, 

alleen is die niet altijd eenduidig te meten. De vraag is dan wanneer kan er wel en wanneer kan er niet 

effectiviteit geëvalueerd kan worden. De omgeving bepaalt welk type evaluatie de Rekenkamer zou 

moeten of kunnen evalueren. In dit onderzoek zal daar naar gekeken worden en dan specifiek naar 

hoe lokale Rekenkamers deze netwerken of regierollen evalueren en waarom lokale Rekenkamers zo 

evalueren zoals ze doen. Dit wordt gedaan om te begrijpen waarom lokale Rekenkamers zo evalueren 

en hier lering uit te trekken. 
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1.3 Probleemstelling 

1.3.1 Doelstellingen  

 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de wijze waarop lokale Rekenkamers de 

regisserende rol van gemeenten in netwerken evalueren. Daarnaast heeft dit onderzoek als doel, via 

een kwalitatieve analyse, te begrijpen waarom lokale Rekenkamer zo evalueren. Hierbij heeft dit 

onderzoek als hoofddoel: het verbeteren van de evaluatie van de regisserende rol in netwerken door 

lokale Rekenkamers.  

1.3.2 Vraagstelling 

 

In de voorgaande paragraaf zijn de taken en de functies van de lokale Rekenkamer toegelicht. Lokale 

Rekenkamers evalueren het beleid van de gemeente. Bij het maken van beleid blijkt het lastig om een 

relatie te leggen tussen inspanning en resultaat. Als gemeenten steeds meer gaan samenwerken met 

verschillende partijen in netwerken (governance), wordt het lastiger om te meten welke invloed de 

gemeente heeft op het maken van beleid en op de uitvoering daarvan. In de meeste netwerken blijft 

de gemeente wel regisseur, maar gemeenten moeten wel overleggen en samenwerken met 

verschillende partners, omdat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat met de verschillende partijen. 

Deze nieuwe relatie stelt ook nieuwe eisen aan Rekenkamers. Deze ontwikkeling zien lokale 

Rekenkamers ook: dit kwam naar voren op het congres van de NVRR (Nederlandse Vereniging voor 

Rekenkamers en Rekenkamercommissies) in 2008. Tijdens dit congres vroegen lokale rekenkamers 

zich af hoe zij door evaluatie gemeentelijke netwerken inzichtelijker, doelmatiger en doeltreffender 

konden maken. In dit onderzoek zal gekeken worden hoe lokale Rekenkamers de gemeentelijke 

regierol in netwerken evalueren en waarom lokale Rekenkamers zo evalueren als ze doen. De 

volgende hoofdvraag staat centraal in dit onderzoek: 

 

 

Hoe evalueren lokale Rekenkamers de gemeentelijke regierol in netwerken? 

 En hoe kan deze evaluatievorm worden verklaard? 
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1.3.3 Deelvragen  

 

Een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit het verzamelen van onderzoeksgegevens, zowel 

voor het vormen van een theoretisch kader als voor het uitvoeren van het empirische onderzoek. De 

deelvragen die zijn opgesteld richten zich op de drie concepten die centraal staan in de hoofdvraag, 

namelijk gemeentelijke beleidsnetwerken, regierol en evaluatie van regie.  

 

Gemeentelijke beleidsnetwerken 

Theorie: Wat is een gemeentelijk beleidsnetwerk? 

Theorie: Welke typen gemeentelijke beleidsnetwerken zijn er te onderscheiden? 

Bij deze deelvragen zal er gekeken worden naar de beleidsnetwerken die er te onderscheiden zijn in 

gemeenten in de literatuur. Om vervolgens een aantal typen beleidsnetwerken te onderscheiden. 

 

Empirie: Welke typen gemeentelijke beleidsnetwerken worden geëvalueerd in de rapporten van de 

lokale Rekenkamers? 

In de praktijk zal vervolgens gekeken worden welke gemeentelijke netwerken door de Rekenkamers 

worden geëvalueerd aan de hand van de literatuur die bij de theoretische deelvraag is gevonden.  

 

Regisserende rol gemeenten 

Theorie: Wat is een regisserende rol van gemeenten?  

Theorie: Welke typen regisserende rollen van gemeenten zijn er te onderscheiden? 

In deze deelvragen wordt gekeken wat er in de literatuur te vinden is over de regisserende rol en wat 

deze rol inhoudt binnen het netwerk. Tevens wordt er gekeken naar de eisen die worden gesteld aan 

de regisserende rol en zullen er typen regisserende rollen worden onderscheiden.  

 

Empirie: Welke typen gemeentelijke regisserende rollen worden geëvalueerd in de rapporten van de 

lokale Rekenkamers? 

In de praktijk zal vervolgens gekeken worden welke regisserende rollen door de Rekenkamers worden 

geëvalueerd aan de hand van de literatuur die bij de theoretische deelvraag is gevonden.  

 

Evalueren van regie 

Theorie: Hoe evalueren lokale Rekenkamers de gemeentelijke regierol? 

Theorie: Welke verschillende soorten evaluatievormen zijn er te onderscheiden? 

Door middel van deze theoretische deelvragen zal gekeken worden naar wat evaluatie is, welke 

soorten evaluaties er te onderscheiden zijn en op welke manieren lokale Rekenkamers de 

gemeentelijke regierol kunnen evalueren. In hoofdstuk 2 wordt eerst nader gekeken naar de taken en 

functies van lokale Rekenkamers in gemeenten. 

 

Empirie: Hoe evalueren lokale Rekenkamers de gemeentelijke regierol in netwerken? 

Empirie: Waarom evalueren lokale Rekenkamers de gemeentelijke regierol in netwerken zo?  

Allereerst zal worden gekeken welke evaluatievorm Rekenkamers in de praktijk hanteren voor het 

meten van doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid in netwerken. Wordt bijvoorbeeld 

gekeken naar of afspraken helder en duidelijk zijn geformuleerd, en welke conclusies trekken 

Rekenkamers hier vervolgens uit? Kortom: op welke manier evalueren lokale Rekenkamers de 

gemeentelijke regierol in netwerken? Ten slotte zal ook gekeken worden naar waarom lokale 

Rekenkamers de gemeentelijke regierol evalueren zoals ze doen, om zo te kunnen begrijpen hoe 

lokale Rekenkamers evalueren. 
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1.4 Relevantie  

1.4.1 Wetenschappelijke relevantie 

 

Vanuit de bestuurskunde gezien is het evalueren van beleid een belangrijk onderdeel van het 

beleidsvormingsproces. Evaluatie wordt gedaan om te kijken of het beleid nog voldoet. Het dwingt de 

publieke sector om voortdurend te reflecteren op haar eigen functioneren. De bestuurskunde wordt 

gekenmerkt door haar toepassingsgerichtheid, die net als het evalueren van beleid een toegepaste 

vorm van wetenschap is. Het heeft niet alleen als doel om te begrijpen en te beoordelen, maar ook om 

die kennis een praktische betekenis te geven (Bovens, 2001). Het evalueren van overheidsoptreden 

wordt door diverse controlerende organisaties gedaan, zowel intern als extern. De lokale Rekenkamer 

is een voorbeeld van een externe controleur op lokaal niveau. Doordat de lokale Rekenkamer pas 

recentelijk verplicht is gesteld, voor elke gemeente en provincie, is er weinig literatuur geschreven 

over het controleorgaan. Op nationaal niveau is wel onderzoek gedaan naar het evalueren van de 

Algemene Rekenkamer (de Vries, 2000), maar weinig over het evalueren van netwerken. Daarnaast is 

er geen onderzoek gedaan naar de keuze voor het onderzoeksonderwerp en de vorm van evaluatie. 

Dit onderzoek kan inzicht bieden in het keuzeproces en daaruit kan lering getrokken voor lokale 

Rekenkamers met het evalueren van beleidsnetwerken. 

1.4.2 Maatschappelijke relevantie 

 

In de praktijk werkt de overheid in veel soorten netwerken en blijkt het vaak voor de gemeenteraad 

onoverzichtelijk en onduidelijk welke rol de gemeente speelt. De effecten van de samenwerking zijn 

vaak ook niet duidelijk te meten. Rekenkamers kijken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van 

beleid en de rechtmatigheid van het financiële beheer. Kort gezegd kijken rekenkamers naar het 

functioneren van gemeenten en rapporteren hierover aan de gemeenteraad. Lokale Rekenkamers 

blijken moeite te hebben met inzicht krijgen in de gemeentelijke regierol in netwerken. In dit onderzoek 

zal gekeken worden hoe de lokale Rekenkamers de regisserende rol van gemeenten in netwerken 

evalueren. Tevens zal gekeken worden hoe de lokale Rekenkamer dit anders zou kunnen doen. Dit is 

relevant omdat er hierdoor meer inzicht wordt verkregen in de vorm van evaluatie en de motivering 

van deze evaluatievorm: het kan een handreiking bieden aan lokale Rekenkamers. Doordat de 

evaluatiemethode wordt verbeterd, kan gemeentelijke beleid worden verbeterd. Hierdoor wordt tevens 

de positie van lokale Rekenkamers versterkt, maar belangrijker is dat de transparantie op beleid 

toeneemt en uiteindelijk gemeentelijk beleid wordt verbeterd.  

1.5 Leeswijzer  

 

In de volgende hoofdstukken wordt het onderzoek verder uitgewerkt. In hoofdstuk 2 wordt het domein 

waarnaar gekeken is, beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de focus beschreven vanuit de theoretische 

optiek en wordt antwoord gegeven op de eerste drie deelvragen. Daarna wordt in hoofdstuk 4 de 

onderzoeksaanpak gepresenteerd, waarna in hoofdstuk 5 de resultaten worden gepubliceerd. In 

hoofdstuk 6 volgt de conclusie. Ten slotte worden in paragraaf 6.5 aanbevelingen gegeven aan lokale 

Rekenkamers om de gemeentelijke rol in netwerken beter te kunnen evalueren.  
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Hoofdstuk 2 Gemeenten, Rekenkamers en Toezicht 
 

"Gelukkig is hij, die de oorzaken van de dingen heeft leren kennen." 

Vergilius, Romeinse dichter 70v.c.-19 v.c. 

 

Het doel van lokale Rekenkamers is om het gemeentelijke beleid te verbeteren ten dienste van de 

gemeenteraad doormiddel van evaluatie. Lokale Rekenkamers evalueren daarom de gemeentelijke 

regierol, het netwerk of de gemeentelijke prestaties afhankelijk van de evaluatiestrategie van de 

Rekenkamer. De Rekenkamer doet dit om de volgende reden. Zoals bovenstaand citaat al stelt: om 

de oorzaken van dingen te leren kennen en zo lering te trekken uit het verleden, en ervoor te zorgen 

dat er verbeteringen worden gemaakt voor de toekomst. Kortom, om gemeentelijk handelen te 

verbeteren. In dit hoofdstuk wordt het toezicht op de lokale overheid verkend door instituties als 

gemeenten en rekenkamers nader onder de loep te nemen. Ten slotte wordt het concept toezicht en 

controle in gemeenten nader beschreven en waarom het evalueren van regie van belang is.  

2.1 Gemeenten 

 

De overheid kent drie bestuurslagen, de eerste bestuurslaag is de rijksoverheid en de tweede 

bestuurslaag wordt gevormd door de provinciën. Gemeenten zijn de derde bestuurslaag en worden 

ook wel de lokale overheid genoemd. Gemeenten hebben zoals in het eerste hoofdstuk is beschreven 

verschillende taken, deze worden in de volgende paragraaf nader verkend. Hierna wordt een aantal 

ontwikkelingen beschreven die invloed hebben op de invulling van de gemeentelijke taken. Ten slotte 

wordt beschreven hoe gemeenten invulling geven aan de gemeentelijke taken na deze ontwikkelingen.  

2.1.1 Taken van gemeenten 

 

De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de burgers staat en die taken zelfstandig uitvoert 

(autonomie), zoals het ophalen van huisvuil en het aanleggen van parken. Gemeenten voeren niet 

alleen taken zelfstandig uit, maar tevens in opdracht van het rijk of provincie (medebewind). 

Gemeenten voeren beleid uit in opdracht van het rijk of provincie, omdat zij beter zicht hebben op 

ontwikkelingen op lokaal niveau en aanpassingen kunnen doen op basis van lokale voorkeuren 

(Derksen, 2007). Hierin hebben gemeenten een bepaalde beleidsvrijheid. Dit kan er dan ook voor 

zorgen dat gemeentelijk beleid afwijkt van de bedoelingen van het rijk of provincie.  

 

Gemeenten hebben zoals gezegd dus twee soorten bevoegdheden, die juridisch ook wel autonomie 

en medebewind worden genoemd. Autonomie betekent dat gemeenten de beleidsvrijheid hebben om 

eigen beleid te maken en uit te voeren. Hierbij is de gemeente zelf opdrachtgever. De voorwaarde 

hieraan is dat het niet in strijd is met hogere regels, zoals nationaal beleid of Europees beleid 

(Derksen, 2007). Medebewind is zoals gezegd de uitvoering van beleid dat tot stand is gekomen op 

rijksniveau of provinciaal niveau. Hierbij is het rijk of de provincie de opdrachtgever. Deze twee 

soorten bevoegdheden kunnen spanningen opleveren. Zo kan het zijn dat gemeenten op een andere 

manier invulling geven aan rijksbeleid dan oorspronkelijk op rijksniveau de intentie was. Het kan dan 

voorkomen dat de rijksoverheid ingrijpt in gemeentelijk beleid. De beleidsvrijheid van gemeenten wordt 

op die manier beperkt (Derksen, 2007).  
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2.1.2 Ontwikkelingen in gemeenten 

Decentralisatie rijkstaken  

Vanaf de jaren tachtig worden meer taken van de rijksoverheid overgeheveld naar lagere overheden. 

Het proces, ook wel decentralisatie genoemd, kwam op gang nadat duidelijk werd dat de lokale 

democratie gevaar liep. Gemeenten waren daarvoor steeds vaker uitvoerder van rijksbeleid en kregen 

minder autonomie. De decentralisatie van rijkstaken wordt ook wel territoriale decentralisatie genoemd, 

waarbij taken en bevoegdheden van het rijk naar provincies en gemeenten worden overgeheveld. 

Naast territoriale decentralisatie is er ook functionele decentralisatie. Hiermee worden taken en 

bevoegdheden van het algemeen bestuur naar lichamen van functioneel bestuur overgeheveld. Een 

voorbeeld van functionele decentralisatie is als het lokale bestuur taken afstoot aan bijvoorbeeld 

gemeenschappelijke regelingen (Derksen, 2007).  

 

Voordat decentralisatie van rijkstaken een speerpunt werd van het rijk, voerden gemeenten alleen 

maar taken in opdracht van het rijk uit (medebewind) en hadden weinig zelfbestuur (autonomie). Het 

bleek dat burgers zich weinig betrokken voelden bij de lokale overheid, terwijl de gemeente het 

overheidsorgaan is dat het dichtst bij de burger staat. Illustratief hierbij is de daling in het 

opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen.2 Door decentralisatie worden gemeenten in 

staat gesteld om slagvaardig beleid te maken en op een gezaghebbende wijze deze te controleren. 

Gemeenten staan dicht bij de burger en zijn het beste in staat om burgers en maatschappelijke 

groeperingen bij de besluitvorming te betrekken. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat 

verantwoordelijkheden helder worden gemaakt en dat macht en tegenmacht wordt gecreëerd, zo 

concludeerde Elzinga in zijn rapport Dualisering. Hier zal dieper op worden ingegaan in de paragraaf 

2.3.2 over dualisering.  

Samenwerken in netwerken 

Het fenomeen dat gemeenten samenwerken in netwerken kwam in de jaren tachtig op als gevolg van 

een tweetal ontwikkelingen. In de eerste plaats vond er een toenemende verdichting van organisaties 

plaats, waardoor organisaties vaak op dezelfde werkterreinen opereerden en veel raakvlakken in de 

doelstellingen hadden. De vraag naar onderlinge afstemming ontstond. Ten tweede spelen 

maatschappelijke ontwikkelingen een rol in de snelle opkomst van netwerken, zoals decentralisatie 

(Mast & Ten Brummeler, 1994). Decentralisatie van rijkstaken heeft geleid tot meer taken voor 

gemeenten en hierdoor zijn gemeenten nog meer gaan samenwerken in netwerken. (Derksen, 2007). 

 

Gemeenten kunnen gaan samenwerken in netwerken om verschillende redenen (Mast & Ten 

Brummeler, 1994);  

- Takenpakket te groot: taken worden te groot en kunnen niet langer alleen door de gemeenten 

uitgevoerd worden.  

- Taken te complex: de gemeente moet taken verdelen omdat ze zelf niet alle specialismen in 

huis hebben 

- Afstemming: gemeenten kunnen gaan samenwerken om er voor te zorgen dat alle 

processen/organisaties op elkaar zijn afgestemd.  

 

 

 

                                                 
2 Bron: CBS, Statistiek der Verkiezingen 1946-2006 
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De auteurs Mast en Ten Brummeler sluiten zich bij de eerste twee redenen aan en verwoorden dit als 

volgt; ‘netwerken ontstaan om complexe beleidsproblemen op te lossen of als zij een onderlinge 

afhankelijkheid kennen op het gebied van middelen, kennis en informatie’ (Mast & Ten Brummeler, 

1994).  

Samenwerking zorgt voor een wederkerige relatie tussen de organisaties en zorgt daardoor tot een 

grotere tevredenheid onder de betrokken organisaties (Argyle, 1991). De voordelen van samenwerken 

in netwerken lijken groot, maar zoals net gezegd is er bij samenwerking sprake van onderlinge 

afhankelijkheid en dit betekent dat de handelingen van de organisaties op elkaar afgestemd moeten 

worden. In hoofdstuk 3 wordt nader naar het concept beleidsnetwerken gekeken en worden 

verschillende typen beleidsnetwerken onderscheiden.  

2.1.3 De gemeentelijke regierol  

 

De behoefte om te coördineren en samen te werken is sterk in het openbaar bestuur. Regelmatig 

komt dit tot uiting in excessen, zoals het ‘maasmeisje’ 3 , waarbij er gesproken wordt over een 

verkokerde of versnipperde aanpak in de jeugdzorg. Dit wordt als negatief ervaren en versterkt de 

behoefte aan samenwerking en coördinatie. Niet alleen aan samenwerking en coördinatie is er 

behoefte, maar ook aan regie (Van der Aa, 2004). Waar coördineren en samenwerken vooral gaat 

over het onderling afstemmen, gaat regie meer over sturen en leiding geven. Bij 

samenwerkingsverbanden waarbij de overheid betrokken is, neemt de overheid vaak een 

regisserende rol op zich. De vraag vanuit de burgers, media en de gemeenteraad aan de gemeente is 

om efficiënt en effectief te presteren. Dit kan niet alleen door onderlinge afstemming maar moet ook 

gebeuren door sturing ofwel regie.  

 

Gemeenten nemen vaak een regierol op zich, omdat ze graag invloed willen hebben op het resultaat. 

Ondanks dat gemeenten met meerdere partijen in een netwerk zitten en daarmee een 

afhankelijkheidsrelatie hebben, proberen ze op te treden als regisseur van het netwerk. Soms moeten 

gemeenten ook de regierol vervullen omdat ze deze bijvoorbeeld opgelegd krijgen vanuit het rijk (Wet 

Maatschappelijke Ontwikkeling). Als gemeente kun je op verschillende manieren regisseren. 

Gemeenten kunnen regisseren door organisaties meer autonomie te geven of door ze juist te 

vervangen door gemeenschappelijke regelingen (WGR, 1984). Over het verlies of behoud van 

autonomie wordt in de literatuur verschillend gesproken. Zo schrijft Ingo Pröpper in een artikel in het 

tijdsschrift Bestuurskunde over de spanning tussen autonomie en samenwerking in beleidsnetwerken 

(Pröpper, 2000). Rhodes schrijft in zijn artikel ‘The new governance’, dat netwerken steeds meer 

autonomie krijgen en dat het lastig is om deze te controleren. Verantwoording wordt lastiger, omdat 

het onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor de overheid is het van belang om deze 

netwerken te managen (Rhodes, 1996).  

 

In het artikel van Pröpper komt naar voren dat er verschillend wordt gedacht over het coördineren van 

netwerken. Hij geeft de stelling weer dat gebrek aan coördinatie kan leiden tot gebrek aan 

slagvaardigheid. Pröpper is echter van mening dat het soms beter is op beperkte schaal te handelen 

dan in brede kring te praten (Pröpper, 2000). Over de invulling van regie bestaan eveneens 

verschillen, maar over de roep om regie lijkt eensgezindheid te bestaan in de samenleving, zoals de 

negatieve lading van de termen verkokerde en versnipperde aanpak doen vermoeden. In hoofdstuk 3 

wordt nader gekeken naar het concept regierol en worden verschillende typen regie onderscheiden.  

                                                 
3 Het ‘maasmeisje’ staat synoniem voor de moord op het meisje Gessica en de peuter Savanna in 2007, waarbij er sprake was 

van een versnipperde aanpak van de betrokken hulpverleningsinstanties, oordeelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Hierdoor ontstond de roep op een meer samenhang binnen de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg (IGZ,2007). 
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2.2 Lokale Rekenkamers  

 

Lokale Rekenkamers zijn officieel ingesteld sinds 1 januari 2006. Voor die tijd bestonden er al 

rekenkamers. Deze voorlopers van de lokale Rekenkamers waren vaak raadscommissies genaamd 

commissies voor beleidsevaluatie. De rol en positie van de lokale Rekenkamer is sterk veranderd 

sinds het duale stelsel is ingevoerd. In deze paragrafen wordt eerst het ontstaan van de lokale 

Rekenkamer beschreven waarna in de volgende paragraaf de ontwikkeling van lokale Rekenkamers 

wordt beschreven. Ten slotte wordt het belang van lokale Rekenkamers uiteengezet.  

2.2.1 Ontstaan lokale Rekenkamers 

 

Vanaf de jaren zeventig kwamen al varianten van rekenkamers op. Dit waren vaak raadscommissies 

genaamd commissies voor beleidsevaluatie. Deze raadscommissies hadden als voornaamste taak de 

financiële controle van gemeentelijk beleid uit te voeren en deze te bewaken (Jong, Rosman en Storm, 

2003). De naam ‘Rekenkamer’ komt hier oorspronkelijk vandaan. De Rekenkamer rekende de cijfers 

van de gemeente na. Vanaf 1993 werd de eerste lokale Rekenkamer opgericht in Delft. De naam 

‘Rekenkamer’ doet nog steeds vermoeden dat zij zich bezig houden met de financiën, maar in het 

dualistische stelsel heeft de Rekenkamer er een inhoudelijke taak bij gekregen, namelijk het meten 

van doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Het huidige model van 

de lokale Rekenkamer is gekopieerd van het model van de Algemene Rekenkamer (AR). De AR doet 

onderzoek naar het functioneren en presteren van het openbaar bestuur. De AR doet dit op 

rijksniveau bij ministeries en instellingen die een publieke taak uitvoeren met publiek geld.  

2.2.2 Ontwikkeling lokale Rekenkamers  

 

De opkomst van lokale Rekenkamers heeft een vlucht genomen sinds de invoering van het duale 

stelsel, want sindsdien is een rekenkamer verplicht in elke provincie en gemeente. De gemeentewet 

kent twee rekenkamervormen, namelijk de rekenkamer en de rekenkamerfunctie (Gemeentewet, 

art.81). Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om te kiezen of ze een Rekenkamer of een 

rekenkamercommissie op willen richten. Dit werd gedaan als onderdeel van het pakket aan 

maatregelen om het duale stelsel in gemeenten in te voeren. De commissie Elzinga adviseerde om de 

lokale Rekenkamer optioneel te maken voor gemeenten, om een extra controle-instrument te geven 

aan de gemeenteraden. Het kabinet Kok II besliste destijds om de lokale Rekenkamer verplicht te 

stellen voor elke gemeente, met de genoemde bijbehorende beleidsvrijheid voor de rekenkamervorm. 

 

Onderscheid Rekenkamer en rekenkamercommissie 

Het onderscheid tussen Rekenkamers en rekenkamercommissies is het duidelijkst te zien aan de 

verschillen tussen de leden van de twee rekenkamer versies. In de Gemeentewet is vastgelegd dat de 

leden van de Rekenkamer geen interne leden (raadsleden) mogen zijn (zie figuur 1). De lokale 

rekenkamercommissies zijn vastgelegd in een verordening, waardoor deze meer keuzevrijheid 

hebben. In het geval van een rekenkamercommissie mogen de leden dan ook zowel extern, als intern, 

als gemengd zijn. Wanneer raadsleden tevens in rekenkamercommissies zitten hebben ze eigenlijk 

een dubbele pet op; rekenkamercommissies zijn dan ook minder onafhankelijk. In bijna alle grote 

gemeenten zijn Rekenkamers ingesteld, waarbij de leden dus extern zijn. Bij een meerderheid van de 

gemeenten is echter gekozen voor een rekenkamercommissie. Bij grote gemeenten komt het vaak 

voor dat stafleden het onderzoek in opdracht van de leden uitvoeren. In kleinere gemeenten voeren 

de leden het onderzoek zelf uit of laten dit uitvoeren door een adviesbureau.  
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Wettelijk voorgeschreven  Rekenkamer  Rekenkamercommissie  

Taken Doelmatigheid, doeltreffendheid 

en rechtmatigheid 

Doelmatigheid, doeltreffendheid 

en rechtmatigheid 

Bevoegdheden Informatie binnen de gemeente:  

- documenten 

- inlichtingen 

Derden:  

- documenten 

Niets geregeld (De 

gemeenteraad kan zelf regelen) 

Rapportage verplichtingen - Rapport bevindingen 

vastleggen 

- Jaarverslag opstellen 

- Rapport bevindingen 

vastleggen 

- Jaarverslag opstellen 

Samenstelling Eenhoofdig of collegiaal Eenhoofdig of collegiaal 

Benoemingen Benoemingen voor zes jaar Vrij 

Ontslag Ontslag alleen vanwege 

bepaalde wettelijke bepalingen 

Vrij 

Lidmaatschap raadsleden Onverenigbaar Vrij 

Keuze onderwerpen Bepaalt de rekenkamer zelf Bepaalt de rekenkamer zelf 

Ambtelijke ondersteuning Gewaarborgd Vrij 

Figuur 1: Wettelijke voorschriften Rekenkamer en Rekenkamercommissie (VNG, 2002) 

 

Onafhankelijk instituut 

De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut dat onderzoek doet naar de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid (Gemeentwet, art. 182). Onafhankelijk 

betekent dat de lokale Rekenkamer zelf de keuze voor een onderzoek maakt; dit geldt voor zowel de          

rekenkamer als de rekenkamerfunctie. De lokale Rekenkamer doet onderzoek naar gemeentelijke 

diensten en geeft hier inzicht in. Er wordt een rapport geschreven waarin eventueel een   

verbetervoorstel wordt gedaan, zonder daarbij te schrijven voor oppositie of coalitie. 

Rekenkamerrapporten worden vaak wel gebruikt als politiek instrument door de gemeenteraad of de 

media, maar lokale Rekenkamers horen zich daardoor niet te laten beïnvloeden.  

2.2.3 Evaluatie door de lokale Rekenkamers  

 

Door middel van een evaluatie kan worden beoordeeld of beleid bijvoorbeeld effectief of efficiënt is 

uitgevoerd. Evaluatie kan ook wel de sleutel tot kwaliteit worden genoemd. Na een evaluatie kan 

worden besloten om verbeteringen door te voeren waardoor de kwaliteit van beleid kan worden 

verbeterd. Dit is de interne functie van evaluatie. De externe functie van evaluatie is het 

verantwoorden van beleid naar buiten toe, bijvoorbeeld naar de gemeenteraad toe (Boekholdt, 1994). 

 

De functies van evaluatie zijn te koppelen aan de functies van de lokale rekenkamer. Zo kan gezegd  

worden dat de interne functie van evaluatie, waarbij het verbeteren van de kwaliteit van beleid centraal  

staat, vergelijkbaar is met de functie van de rekenkamer om het gemeentelijke handelen te verbeteren. 

De externe functie van evaluatie, waarbij verantwoording van het beleid centraal staat, is vergelijkbaar  

met de functie van de rekenkamer namelijk publieke verantwoording door middel van controle.  
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De andere functie van de rekenkamer is het versterken van de rol van de gemeenteraad en dit kan 

gezien worden vanuit zowel de interne als de externe functie van evaluatie. Wanneer gesproken wordt 

over het versterken van de controlerende rol van de raad, dan heeft men het over de interne functie 

van evaluatie, namelijk ten dienste van de kwaliteit van beleid. Als men het heeft over het versterken 

van de volksvertegenwoordigende rol van de raad kan dit worden gezien als de externe functie van 

evaluatie, namelijk voor meer verantwoording van beleid. Het is lastig om deze lijn zo strikt te stellen, 

omdat de controlerende en volksvertegenwoordigde functie van de raad sterk met elkaar 

samenhangen en uiteindelijk ten dienste staan van beter gemeentelijke handelen. Dit verbeteren van 

gemeentelijk handelen is dan ook het belang van de Rekenkamer. In hoofdstuk 3 wordt nader 

gekeken naar de evaluatie van lokale Rekenkamers en worden verschillende typen evaluatievormen 

onderscheiden.  

2.3 Toezicht en controle binnen gemeenten 

 

Wanneer er beleid wordt gemaakt of beleid wordt uitgevoerd in de publieke sector is het belangrijk dat 

dit gebeurt zoals is afgesproken. Hierop zal toezicht en controle plaats moeten vinden. In het duale 

stelsel heeft toezicht en controle een nog prominentere plaats gekregen. In deze paragraaf wordt 

toezicht en controle binnen gemeenten beschreven in het monistische stelsel, waarna een aantal 

ontwikkelingen worden besproken die van invloed zijn op toezicht en de controle, zoals de invoering 

van de wet dualisering gemeentebestuur. Ten slotte wordt het toezicht en de controle in het duale 

stelsel beschreven.  

2.3.1 Toezicht en controle in het monistische stelsel 

 

De begrippen monisme en dualisme zeggen iets over de relatie tussen de bestuursorganen. In het 

monisme ligt de legitimatie en het bevoegdheidszwaartepunt bij het ene orgaan, terwijl de positie van 

het andere bestuursorgaan daarvan een afgeleide is (onderschikking). Derksen beschrijft in zijn boek 

‘Lokaal bestuur’ dat de raad in het monistische stelsel te zien is als een algemeen bestuur en het 

college een dagelijks bestuur. Het algemene bestuur (raad) koos een dagelijks bestuur (college). 

Wethouders bleven dan tevens meepraten en bepalen in de raad, want hierin hadden zij nog zitting. In 

het duale stelsel hebben beide bestuursorganen eigen taken (Derksen, 2007).  

 

In het monistische stelsel is de gemeenteraad het hoogste orgaan van de gemeente, maar de 

gemeenteraad lijkt deze positie in de praktijk niet waar te kunnen maken. Door ontwikkelingen zoals 

de groter wordende overheidstaak, decentralisatie en de groei van het medebewind, wordt het college 

steeds meer de partij die het beleid bepaalt. Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft de 

gemeenteraad geen bestuurlijk overwicht meer over het college en kan dus weinig tegenmacht bieden. 

Daarnaast heeft de raad als gevolg hiervan minder tijd voor haar vertegenwoordigde functie en zorgt 

het gecombineerde college- en raadslidmaatschap van de wethouders voor spanningen met de raad 

(Eijsermans & Hendrikx, 2006). 

2.3.2 Ontwikkelingen binnen gemeenten 

 

Sinds de invoering van het dualisme in 2002 is de structuur en de invulling daarvan in gemeenten 

gewijzigd. Het duale stelsel heeft voor een ontvlechting van de raad en het college gezorgd. Het 

college is in het duale stelsel de uitvoerende partij en de raad stelt de kaders en controleert deze. Om 

de uitvoering en het beleid te controleren zijn er in het dualisme nieuwe controle-instrumenten 

ingesteld.  
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De wet dualisering gemeentebestuur 

De wet dualisering gemeentebestuur heeft als voornaamste doel om de gemeenteraad sterker als 

vertegenwoordigers te laten functioneren en de gemeenteraad meer als tegenmacht te laten fungeren 

tegenover het college. Het duale stelsel werd op 7 maart 2002 ingevoerd voor alle gemeenten in 

Nederland. In het nieuwe stelsel wordt een andere taakverdeling gemaakt (zie figuur 2). De raad en 

het college worden ontvlecht en er bestaat niet langer een onderschikking van de raad aan het college, 

maar een nevenschikking in het duale stelsel met ieder zijn eigen taken. De gemeenteraad 

concentreert zich nu op haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Het 

college concentreert zich op de uitvoering van beleid binnen de door de raad gestelde kaders. In de 

praktijk ziet dit aan de hand van een beleidscyclus er als volgt uit:  

 

 
Figuur 2 Besluitvormingscyclus en taakverdeling Gemeenteraad en College van B&W  

(Van de Plasse, M., Ruijter, V.W., 2008) 

2.3.3 Toezicht en controle in het duale stelsel  

 

In het duale stelstel zijn de verhoudingen tussen college en raad zoals beschreven sterk veranderd. 

Dit zorgt ook voor een nieuwe balans in de toezicht- en controlebevoegdheden. In het duale stelsel 

houdt de raad zich minder direct bezig met de uitvoering van beleid en zoals te zien is in figuur 2, 

wordt toezicht op de beleidsrealisatie steeds belangrijker. De controle van de gemeenteraad richt zich 

op een drietal aspecten, namelijk rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk 

beleid. Het college heeft in het duale stelsel eveneens de behoefte aan controle, maar niet zoals de 

raad met het doel van controle en vaststelling maar met als doel beheersing voor de uitvoering. Het 

college wil weten of het nog binnen de gestelde kaders zit en of de gestelde doelen worden bereikt in 

de uitvoering.  

Raad 
 

Vaststellen van 
de politieke  

kaders 

Raad 
 

Voortgang/ 
controle 

Raad 
 

Bijstellen van 
de kaders 

 
College 

 
Uitvoering 
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Controle 

organen/taken 

Rechtmatigheid  Doelmatigheid  Doeltreffendheid  

Lokale rekenkamer Ja, dmv onderzoeken Ja, dmv onderzoeken Ja, dmv onderzoeken 

Accountant Alleen financiële 

rechtmatigheid 

Nee, tenzij op verzoek 

van de raad 

Nee, tenzij op verzoek 

van de raad 

Ambtelijke organisatie Als onderdeel van 

planning en 

controlewerkzaamheden 

Ja, art. 213a Ja, art. 213a 

Figuur 3: Controle organen in het duale stelsel (Deloitte en Touche, 2003) 

 

De ambtelijke organisatie voert controle uit voor het college door onderzoek te doen naar 

rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. In artikel 213a van de gemeentewet staat dat er 

periodiek onderzoek moet worden gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het 

college gevoerde bestuur (Gemeentewet, artikel 213a). De accountant en de lokale rekenkamer doen 

onderzoek om de controlerende taak van de raad te ondersteunen. De accountant richt zich daarbij 

primair op de financiële rechtmatigheid en de lokale rekenkamer richt zich primair op doelmatigheid, 

doeltreffendheid van beleid en de niet-financiële rechtmatigheid (zie figuur 3). Daarnaast heeft de 

gemeenteraad het onderzoeksrecht (Gemeentewet, artikel 155a) om het gemeentelijk beleid te 

onderzoeken.  

2.4 Daarom: Evalueren van regie 

 

Het is allereerst van belang om regie te evalueren, omdat gemeenten een nieuwe invulling geven aan 

hun rol in beleidsnetwerken. Dit komt mede door de twee ontwikkelingen die eerder zijn beschreven 

namelijk decentralisatie van rijkstaken en governance. Voorheen had de lokale overheid een 

hiërarchische relatie tot de actoren in het netwerk. De lokale overheid heeft nu meer een regisserende 

rol en er is niet altijd een hiërarchische relatie meer tussen lokale overheid en actoren. Toch probeert 

de gemeente te sturen. Dit heeft zijn effect op het resultaat: het is van belang om inzicht te krijgen in 

deze netwerken en rol van de lokale overheid hierin.  

 

Ten tweede is het van belang dat lokale Rekenkamers deze regierol evalueren, want zoals 

beschreven in dit hoofdstuk hebben lokale Rekenkamers een grote rol in toezicht en controle van 

gemeenten in het duale stelsel. Lokale Rekenkamers kunnen hierdoor de controlerende taak van de 

gemeenteraad versterken om zo gemeentelijk handelen te verbeteren en tevens de publieke 

verantwoording te vergroten.  

 

In hoofdstuk 3 wordt specifiek gekeken naar het evalueren van beleidsnetwerken en de gemeentelijke 

regierol. Daarvoor wordt in het volgende hoofdstuk verder gekeken dan het ontstaan van netwerken, 

regie en de opkomst van de lokale Rekenkamers. Er wordt gekeken hoe de lokale Rekenkamer 

specifiek deze beleidsnetwerken en de daarbij horende regierollen zou kunnen evalueren.  
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Hoofdstuk 3 Netwerken, Regisseren  en Evalueren 
 

"Om een intellectueel te beoordelen is het niet voldoende zijn ideeën te bestuderen. Het komt aan op 

de overeenstemming tussen zijn ideeën en zijn daden." 

                   Regis Debray 

 

In het vorige hoofdstuk is het belang van het evalueren van regie beschreven. Bij het evalueren van 

regie is het niet voldoende als er alleen gekeken wordt naar de plannen (beleid); er moet ook gekeken 

worden naar de uitvoering, zoals in het bovenstaande citaat staat. In het citaat staat expliciet dat er bij 

de beoordeling gekeken moet worden of er overeenstemming is tussen de plannen en daden 

(uitvoering). Bij evaluatie moet er dus gekeken worden naar de efficiency (doelmatigheid) en 

effectiviteit (doeltreffendheid) van beleid en dit moet gedaan worden door de uitvoering te bekijken. In 

dit hoofdstuk wordt gekeken hoe de verschillende typen regierollen en beleidsnetwerken kunnen 

worden geëvalueerd. Daarvoor worden eerst de concepten gemeentelijk beleidsnetwerken, 

gemeentelijke regierol en de evaluatie daarvan door de lokale Rekenkamer nader verkend.  

3.1 Gemeentelijke beleidsnetwerken 

 

Het begrip netwerk wordt gebruikt in verschillende varianten en kan daardoor voor verwarring zorgen. 

Wordt er nu gesproken over persoonlijke netwerken, beleidsnetwerken of interorganisationele 

netwerken? In dit onderzoek wordt er gekeken naar gemeentelijke beleidsnetwerken. Deze 

beleidsnetwerken gaan over de gehele keten van beleid, van ontwerp tot uitvoering.  

 

Ketens of netwerken 

Netwerken en ketens worden in de praktijk nog wel eens als synoniem voor elkaar gebruikt, toch zit er 

wel degelijk een verschil tussen beiden. Bij ketens staat de voortbrenging van een product of een 

dienst centraal, terwijl bij een netwerk het leveren van toegevoegde waarde centraal staat (Linker, 

2008). Van der Aa beschrijft netwerken als een verband van maatschappelijke partijen, gericht op het 

gemeenschappelijk formuleren van integrale visies en complexe besluitvorming. Ketens hebben als 

doel om ordening aan te brengen binnen netwerken (Van der Aa, 2004, p.18). 

 

Beleidsnetwerk 

Beleidsnetwerken worden door Van den Heuvel getypeerd als: ‘organisatorische werkverbanden, 

bestaande uit meerdere actoren die streven naar het voeren van beleid voor een als 

gemeenschappelijk beschouwd beleidsprobleem. De actoren zijn daarin wederzijds van elkaar 

afhankelijk en proberen door strategisch gedrag zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op het 

uiteindelijke resultaat’(Van den Heuvel, 1998, p.36). In de definitie zegt Van den Heuvel niets over de 

rol van de overheid, noch over een initiërende/sturende rol voor een van de actoren. Volgens van den 

Heuvel streven meerdere actoren naar een oplossing voor een als gemeenschappelijk beschouwd 

beleidsprobleem. Dit is een belangrijke constatering, want hierbij wordt gezegd dat er geen sprake is 

van een hiërarchische verhouding tussen de actoren. Dit hoeft geen gelijkheid te betekenen, maar 

betekent wel dat er sprake is van onderlinge afhankelijkheid. Er is sprake van onderlinge 

afhankelijkheid omdat de verantwoordelijkheid voor het beleidsprobleem is versplinterd onder 

verschillende organisaties en ze van elkaar afhankelijk zijn voor een gezamenlijke oplossing. Dit wordt 

erkend door Van den Heuvel. De interdependentie die ontstaat, leidt tot interacties. Deze interacties 

samen vormen het netwerk, waarin informatie, middelen en doelen worden uitgewisseld (De Bruijn, 

1993, p.11).  
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Er zijn verschillende beleidsnetwerken op gemeentelijk niveau te onderscheiden. Zo zijn er netwerken 

in opdracht van hogere overheden, met publieke organisaties van de gemeente als gelieerd aan de 

gemeente (welzijnsorganisaties), en private partijen (publiek private samenwerking). In de volgende 

paragraaf worden de verschillende beleidsnetwerken op gemeentelijk niveau uiteengezet. Na analyse 

van de verschillende soorten beleidsnetwerken blijkt dat deze op twee aspecten kunnen verschillen 

(Klijn & Teisman, 1993). Dit is de variëteit aan actoren in het netwerk, en de wederzijdse 

afhankelijkheid van elkaar in een beleidsnetwerk. Deze twee aspecten kunnen tegenstrijdig aan elkaar 

zijn, of elkaar juist versterken.  

3.1.1 Variëteit aan actoren en verschillende percepties 

 

Actoren handelen vanuit hun eigen doelstelling, waardoor hun perceptie of visie op het netwerk kan 

verschillen. Zo heeft een fietsersbond andere doelen dan de ANWB, terwijl zij in een zelfde netwerk 

kunnen deelnemen. Omdat ze verschillende doelen hebben, handelen ze ook verschillend. Ze maken 

daarbij bijvoorbeeld een andere selectie van de beschikbare informatie. Deze selectie van informatie 

is bepalend voor de perceptie van actoren (Klijn & Teisman, 1993, p.61). De selectie kan op basis van 

ideologie gemaakt worden, omdat je als organisatie ergens in gelooft of ergens voor staat.  

 

Daarnaast is het zo dat in de huidige samenleving kennis centraal staat, ook wel de informatie- of 

kennissamenleving genoemd (Bovens, 2001). Informatie en kennis spreken niet langer voor zich zoals 

Noordegraaf stelt, maar kennis en informatie zijn intrinsiek diffuus geworden. Dit komt volgens 

Noordegraaf doordat er veel informatie beschikbaar is, en de betekenis hiervan niet eenduidig is. 

Daarnaast is de interpretatie door de verschillende actoren anders waardoor deze interpretatie meer 

omstreden is en het daarmee moeilijker is te verenigen in bijvoorbeeld een beleidsnetwerk 

(Noordegraaf, 2004, p.51).  

3.1.2 Wederzijdse afhankelijkheid 

 

Naast de variëteit aan actoren en hun bijhorende verschillende percepties zijn actoren in een 

beleidsnetwerk ook van elkaar afhankelijk. Actoren zijn aangewezen op elkaar als het gaat om 

bijvoorbeeld middelen om zo hun doel te bereiken. Dit kan ervoor zorgen dat actoren gaan 

samenwerken omdat ze de behoefte hebben aan middelen of informatie, en dit kan bevorderend of 

belemmerend werken ten opzichte van elkaars doelbereiking. Uit deze interdependentie tussen de 

actoren komen interactieprocessen voort. Door interactie proberen actoren over de benodigde 

middelen te beschikken (Godfroij, 1981, p.73-77). 

 

Dit kan ervoor zorgen dat een netwerk goed verloopt als doelen of percepties van de individuele 

actoren met elkaar overeenkomen.  

In dit geval is er nog steeds sprake van wederzijdse afhankelijkheid, alleen is de interactie die 

plaatsvindt in het netwerk goed en werkt de samenwerking bevorderend. Het handelen van actoren in 

een netwerk wordt ook wel strategische interactie genoemd of strategie, waarbij de handelingen van 

een actor waarmee hij zijn eigen doelen of perceptie, in verband brengt met en koppelt aan de doelen 

en mogelijkheden van andere actoren (Klijn & Teisman, 1993, p.61; Van den Heuvel, 1998, p.36). 

Kortom door wederzijdse afhankelijkheid van de actoren worden ze gedwongen tot onderlinge 

interactie. 
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3.2 Vormen van gemeentelijke beleidsnetwerken 

 

In de vorige paragraaf is kort stil gestaan bij de verschillende actoren en de daarbij behorende 

verschillende percepties en dat actoren eveneens afhankelijk van elkaar zijn in een netwerk. Aan de 

hand van de volgende twee invalshoeken is er een onderscheid gemaakt in vormen van gemeentelijke 

beleidsnetwerken; 

- Gemeentelijk beleid; In hoeverre heeft de gemeente beleid vastgelegd of is deze tot stand 

gekomen in opdracht van een andere organisatie. 

- Invloed gemeente; In hoeverre heeft de gemeente invloed op de andere actoren. 

 Ruimte voor g emeentelijk beleid  

                  Groot                                               Klein  

 

                                        Groot 

Invloed gemeente 

 

                                       Klein 

 

 

1. Gemeentelijk netwerk 

 

 

2. Uitvoerend netwerk 

 

 

3. Maatschappelijk netwerk 

 

 

4.Faciliterend netwerk 

 

Figuur 4 Vormen van beleidsnetwerken  

 

1. Gemeentelijk netwerk 

Allereerst worden er netwerken binnen de gemeente onderscheiden. Binnen deze netwerken heeft de 

gemeente eigen beleid gemaakt (gemeentelijk beleid). Daarnaast heeft de gemeente ook invloed op 

de andere actoren, omdat ze onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, zoals een 

gemeentelijke dienst. Een voorbeeld van dit netwerk is het grondbeleid van de gemeente. Het 

grondbeleid is een beleidsnetwerk van verschillende gemeentelijke diensten zonder actoren van 

buiten de gemeente. 

 

2. Uitvoerend netwerk 

Ten tweede zijn er netwerken te onderscheiden die tot stand komen in opdracht van een hogere 

overheid, zoals de provincie of het rijk. In dit geval is de gemeente de uitvoerende partij en kan niet 

het eigen beleid vorm worden gegeven, of alleen binnen de daarvoor gestelde kaders. De gemeente 

kan wel instrumenten aanwenden, die het heeft gekregen vanuit de hogere overheden om andere 

actoren op te beïnvloeden. Een voorbeeld van een uitvoerend netwerk is de uitvoering van de WMO 

(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of een WGR (Wet Gemeenschappelijke Regeling), waarbij de 

gemeente een regisserende rol krijgt toebedeeld binnen de kaders die door het rijk of in de 

samenwerking met andere gemeenten zijn gesteld.  

 

3. Maatschappelijk netwerk 

Ten derde zijn er netwerken te onderscheiden van gemeenten met het bedrijfsleven of middenveld, 

namelijk de maatschappelijke instellingen. In het geval van netwerken met het 

middenveld/bedrijfsleven kan de gemeente de partij zijn die zijn beleid wil vormgeven en via 

samenwerking een bepaald doel wil bereiken. In de samenwerking met het middenveld/bedrijfsleven 

ontbreekt het de gemeente aan invloed op de andere actoren. Een voorbeeld van een 

maatschappelijk netwerk is de samenwerking met welzijnsorganisaties, waarbij de gemeente maar 

gedeeltelijk kan sturen op de uitvoering. Een ander voorbeeld is onderwijs en het sturen op een brede 

school, dit is lastig omdat de gemeente in haar plannen afhankelijk blijft van autonome 

onderwijsinstellingen.  
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4. Faciliterend netwerk 

Ten slotte zijn er netwerken te onderscheiden in opdracht van het middenveld /bedrijfsleven. Bij deze 

netwerken ontbreekt het de gemeente aan invloed, gemeenten kunnen geen invloed uitoefenen op 

bedrijven of het middenveld. Daarnaast kan het niet zijn eigen beleid vormgeven, omdat de gemeente 

alleen de ruimte heeft om haar beleid af te stemmen op lokale partners. Een voorbeeld van een 

faciliterend netwerk is MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), wanneer de gemeente 

graffiti laat verwijderen en kosten laat betalen door een particulier opgezet fonds. De gemeente maakt 

dan geen eigen beleid, maar spreekt de maatschappelijke partners of bedrijven aan op hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

3.3 Gemeentelijke regierol 

     

In de vorige paragrafen is stil gestaan bij de verschillende soorten beleidsnetwerken. In deze 

paragraaf wordt gekeken naar het concept gemeentelijke regierol en de verschillende typen regie. De 

verschillende beleidsnetwerken vragen ook een andere regierol van de gemeente (zie paragraaf 3.4).  

 

Bij een regisserende rol wordt al snel gedacht aan een regisseur van een film of toneelstuk. Deze 

metafoor wordt veel gebruikt in ‘gemeenteland’ en er zijn ook veel parallellen te trekken tussen de 

regisseur van een toneelstuk en de gemeente als regisseur in een netwerk. De Raad van openbaar 

bestuur (Rob) schrijft dat gemeentelijke regie betrekking heeft op situaties waarin de lokale overheid 

verantwoordelijk is voor de totstandkoming van beleid (Raad voor Openbaar Bestuur, 1999). Deze 

verantwoordelijkheid kan vanuit het rijk of de provincie komen of uit eigen politieke taakstellingen. Bij 

de regisseur van het toneelstuk is deze ook verantwoordelijk voor de totstandkoming van in dit geval 

het toneelstuk. Dit kan in opdracht zijn van de directie of op eigen initiatief van de regisseur.  

In deze vergelijking hebben beide gevallen te maken met verschillende actoren, en wederzijdse 

afhankelijkheid om een goed toneelstuk neer te zetten of resultaat te bereiken in het netwerk. Toch 

zijn er ook verschillen waarneembaar. Waar een toneelstuk een (beperkt) aantal keren wordt vertoond, 

wordt bij het netwerk altijd verwacht dat er gepresteerd wordt en dit stelt dan ook eisen aan de 

regisseur. Daarnaast bestaat het beeld van een regisseur van een toneelstuk als een autoritair 

persoon die geen tegenspraak duldt, of dit nu terecht is of niet. De vraag is of de gemeente op een 

autoritaire wijze invulling zou moeten geven aan haar regisserende rol in het netwerk.  

 

Definitie van regierol 

Eind jaren negentig kwamen Hupe en Klijn met een definitie van het begrip gemeentelijke regie. Hupe 

en Klijn beschrijven een drietal bestuursparadigma’s (zie figuur 6 op de volgende pagina). De 

regisserende rol lijkt het beste te passen in het politiek-maatschappelijke paradigma, waarin niet een 

centrale actor de leiding heeft, maar er meerdere actoren zijn die elk hun eigen belangen hebben 

(Hupe en Klijn, 1997). Hupe en Klijn zien de rol van regisseur als een intermediair tussen de actoren, 

die als doel heeft de condities zo te scheppen dat er succesvolle interactie kan plaats vinden tussen 

de actoren. Volgens de auteurs zijn er vijf uitgangspunten voor het handelen als regisseur die worden 

aangeduid als de vijf S-en van lokale regie. Dit zijn de volgende vijf dimensies: Stimuleren, Situeren, 

Steun creëren, Structureren en Sturen. Hier wordt in de volgende paragraaf uitgebreider bij stil 

gestaan.  

 

In het rapport van Partners & Pröpper wordt: ‘regie gedefinieerd als een bijzondere vorm van sturen 

gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een min of meer 

samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat’ (Partners & Pröpper, 2004, p.7).  



Toetsen van regie 

 

                                                                                    
Masterscriptie Publiek Management, Universiteit Utrecht, V.W.Ruijter 25 

 

Uit beide definities blijkt dat het concept regie verschillende kenmerken heeft. Beide definities 

beschrijven dat er afstemming of interactie moet plaatsvinden tussen actoren. Partners & Pröpper 

beschrijven expliciet dat er afstemming moet plaatsvinden tussen de actoren over hun doelen en 

handelingen om tot een bepaald resultaat te komen. Daarbij is regie een bijzondere vorm van sturing. 

Daarnaast beschrijven Partners & Pröpper dat regie samenhangt met het oog op een bepaald 

resultaat oftewel doel. Hupe en Klijn beschrijven dat een regisseur meer bepaalde randvoorwaarden 

of condities moet scheppen in de samenwerking. Beide definities zijn toepasbaar in de praktijk, echter 

sterk afhankelijk van de situatie. De invulling van het type regie hangt dan ook sterk af van de 

doorzettingsmacht van de gemeente (zie paragraaf 3.4). 

3.3.1 Van planner tot regisseur 

De roep om regie lijkt, zoals in het vorige hoofdstuk is geschetst, eenduidig. In de jaren tachtig onder 

het kabinet Lubbers kwam de nadruk te liggen op privatisering (markt als bestuursparadigma), dit als 

tegenreactie op de verzorgingsstaat die sinds de tweedewereldoorlog was opgebouwd (Hupe & Klijn, 

1997). De overheid stootte taken af, dit was echter niet zonder consequenties. De burgers van 

Nederland ondervonden de nadelen van privatisering in de jaren negentig. Zo werden niet rendabele 

buslijnen opgeheven, ook wel marktfalen genoemd. De roep om overheidssturing kwam dan ook weer 

op. De verzorgingsstaat was ‘uit’, en samenwerking met het bedrijfsleven was ‘in’, de zogenoemde 

publiekprivate samenwerking (pps). De overheid ging samenwerken in netwerken, maar daarbij wel de 

regie voeren zodat het publieke belang gewaarborgd bleef (Kickert et al., 1997).  

 

De roep om samenwerking en regisseren door de overheid kwam op. De auteurs van het boek ‘De 

gemeente als regisseur van het preventief jeugdbeleid’, Hupe en Klijn beschrijven dit aan de hand van 

drie bestuursparadigma’s: hiërarchie, markt en politiek-maatschappelijk (zie figuur 5). Er kan worden 

gesteld dat in de jaren van de verzorgingsstaat, de jaren zestig en zeventig het paradigma hiërarchie 

centraal stond. In de jaren tachtig stond privatiseren en het daarbij behorende paradigma markt 

centraal. Ten slotte is begin jaren negentig decentralisatie en horizontalisering centraal komen te 

staan met het daarbij behorende paradigma politiek-maatschappelijk.  

Bestuursparadigma/  

kenmerken 

Hiërarchie  Markt  Politiek -

maatschappelijk 

Aard koppeling tussen 

actoren  

Centrale coördinatie ‘Invisible’ hand Strategische interactie 

Kern van besturen Optimale taakverdeling Aanpassen aan 

omgeving 

Uitnodiging tot aandeel 

in gedeelde 

verantwoordelijkheid 

Bepaling inhoud beleid Vooraf en centraal 

bepaalde doelen 

Resultaat van 

handelen afzonderlijke 

actoren 

Resultaat van 

gestuurde interactie 

Kern van 

besluitvorming 

Voorbereiding besluit Aggregatie 

beslissingen 

afzonderlijke actoren 

Vervlechting reeks 

beslissingen 

(Meta)-sturingsdoel 

bestuurder 

Controle via regulering Zelfsturing Via initiatief uitnodigen 

tot bijdrage collectief 

doel 

Metafoor Regelsysteem Marktplaats Netwerk 

Rol bestuurder Planner Marktpartij Regisseur 

Figuur 5 Bestuursparadigma’s (Hupe en Klijn, 1997, p.22) 
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De lokale overheid verandert haar rol van een planner in een regierol. De regisseur houdt rekening 

met deze wederzijdse afhankelijkheid en de perceptie van verschillende actoren. De rol van de 

overheid wordt niet helemaal gelijkwaardig aan de andere actoren, omdat van de lokale overheid 

wordt verwacht dat ze het publieke belang dient en toch overzicht houdt en stuurt waar mogelijk. 

Sturen door de lokale overheid wordt alleen minder 'besturen' en meer interactief door middel van 

samenwerken, waarbij de lokale overheid een leidende rol houdt. De overheid wordt van planner, 

regisseur. 

3.3.2 Regisserende rol    

 

In deze paragraaf wordt gekeken welke eisen worden gesteld aan de regisserende rol van de 

gemeente. Hiervoor is het van belang dat ook het doel van de regierol duidelijk is. 

 

Door afhankelijkheid tussen de verschillende actoren ontstaat er een netwerkaanpak. Het belang van 

een regisserende rol lijkt dan ook duidelijk: er moet een actor zijn die verantwoordelijkheid neemt voor 

het resultaat. Regie voeren is een activiteit die door meerdere partijen bewust of onbewust wordt 

gekozen of wordt opgelegd. De regierol is daarmee een rol, afhankelijk van de omgeving, die kan 

worden vervuld op verschillende manieren (zie paragraaf 3.4).  

 

Hupe & Klijn hanteren het vijf S-en model, waarin ze zeggen dat de gemeente moet Stimuleren, 

Situeren, Steun creëren, Structureren en Sturen. Dit zijn de uitgangspunten van de gemeente om 

beleid te realiseren als regisseur (zie figuur 6). 

 

Figuur 6: Uitgangspunten&suggesties voor bestuurlijk handelen van de gemeente als regisseur(Hupe 

& Klijn, 1997) 

Uitgangspunt  Suggestie  

Stimuleren  

Initiatief:  

- politieke aandacht  

- actieve opstelling  

- gemeentelijk initiatief: geen eindpunt maar beginpunt  

Situeren  

Kennis van het netwerk:  

- bestaand netwerk als vertrekpunt 

- inzicht in zwakke en sterke punten van netwerk  

- overzicht van bestaande beleidsinitiatieven en projecten als basis voor nieuwe 

initiatieven  

Steun creëren 

Organisatie van participatie:  

- draagvlak door betrokkenheid  

- doel zoeken in plaats van doel stellen  

- bottom up betekent contact met doelgroep en uitvoerder  

 

 

Structureren 

Voorwaarden voor netwerkvorming:  

- onderhoud relaties  

- organisatorische ondersteuning  

- conflictreguleringsmechanismen  

- afspraken over gewenste uitkomsten en evaluatiecriteria  

Sturen  

Richting aanwijzen:  

- selectieve activering  

- samenwerking vereist prikkels 



Toetsen van regie 

 

                                                                                    
Masterscriptie Publiek Management, Universiteit Utrecht, V.W.Ruijter 27 

3.4 Vormen van gemeentelijke regierollen  

 

Bij verschillende beleidsnetwerken (zie paragraaf 3.2) passen ook verschillende soorten regierollen. 

Het soort netwerk bepaalt tevens het soort regierol van de gemeente. Bij de analyse van de 

rekenkamerrapporten wordt gekeken of gemeenten een passende regierol kiezen bij het soort 

beleidsnetwerk, zie hoofdstuk 4 voor methoden en technieken. Wanneer de gemeente het ontbreekt 

aan doorzettingsmacht in het netwerk, dan moet het veel meer regisseren door voorwaarden te 

scheppen, zoals Hupe & Klijn schrijven (regierol 3 & 4). Als de gemeente doorzettingsmacht heeft kan 

de gemeente meer sturen zoals Partners & Pröpper beschrijven (regierol 1 & 2). De gemeente kan zo 

regie voeren op verschillende manieren afhankelijk van de omgeving.  

 

Partners & Pröpper maken onderscheid in een viertal typen regie (zie figuur 7). De algemene 

uitgangspunten, die eerder zijn beschreven, zijn onafhankelijk van het type regisseur. Het onderscheid 

wordt aan de hand van de volgende twee invalshoeken gemaakt;  

- Doorzettingsmacht; In hoeverre de regisseur de andere actoren zijn wil kan opleggen 

- Eigen beleidskader; In hoeverre zet de regisseur zijn eigen koers uit en in hoeverre kan hij zijn 

eigen beleidskader vormgeven of dat het moet worden afgestemd met andere partijen. 

                                Eigen beleidskader  
                  Ja                                                  Nee 

 

                                           Ja 

 

Doorzettingsmacht  

                                           Nee 

 

1. Beheersingsgerichte 

regisseur  

 

2. Uitvoeringsgerichte regisseur 

 

3. Visionaire regisseur 

 

4. Faciliterende regisseur 

Figuur 7 Typen regie (Partners & Pröpper, 2004)  

 

Beheersingsgerichte regisseur  

De beheersingsgerichte regisseur heeft een sterke positie omdat de regisseur zijn wil kan opleggen en 

zijn eigen beleidskader uitstippelt. De regisseur kan gebruik maken van verschillende machtsbronnen, 

zoals bevoegdheden en een hiërarchische positie. In dit geval is er sprake van opdrachtgeverschap 

van de gemeente. 

 

Uitvoeringsgerichte regisseur  

Een uitvoeringsgerichte regisseur ontleed zijn sterke positie aan doorzettingsmacht, maar voert het 

beleidskader in opdracht van een hoger niveau (rijk en provincie). In dit geval is er sprake van een 

coproductie van de gemeente met rijk/provincie of andere gemeenten.  

 

Visionaire regisseur  

De visionaire regisseur heeft een grote beleidsvrijheid om het eigen beleidskader uit te voeren, alleen 

mist hij de doorzettingsmacht. De regisseur beschikt niet over de machtsbronnen om zijn eigen 

beleidskader uit te zetten. In dit netwerk is er sprake van coproductie van de gemeente met andere 

actoren om de gestelde doelen van de gemeente te bereiken.  

 

Faciliterende regisseur  

De faciliterende regisseur staat ten dienst van de andere actoren. Zijn eigen beleidskader is niet 

leidend en hij heeft niet de doorzettingsmacht om zijn beleidskader uit te voeren. De faciliterende 

regisseur voert regie uit in naam van de andere partijen (bijvoorbeeld samenwerkingsverband). De 
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gemeente brengt dan verschillende partijen rond de tafel en ondersteunt hun initiatieven en stemt 

daarmee het beleid af op lokale partners. 

3.5 Evaluatie van de gemeentelijke regierol 

 

Voor het evalueren van de gemeentelijke regierol zijn er verschillende evaluatiemomenten, 

evaluatietaken en evaluatiedoelen te onderscheiden. In de volgende paragraaf wordt gekeken welke 

verschillende evaluatievormen er zijn te onderscheiden en wordt er gekeken bij welke evaluatievorm, 

welk evaluatiemoment, -criteria en -doel past.  

3.5.1 Evaluatiemomenten  

 

Evaluatie van beleid kan op verschillende momenten plaatsvinden. Er kan vooraf, tijdens of achteraf 

worden geëvalueerd. Elk evaluatiemoment heeft een ander doel en levert ook een ander soort 

informatie op.  

 

Er zijn drie evaluatiemomenten te onderscheiden voor lokale Rekenkamers (zie figuur 8), namelijk ex 

ante evaluatie, midterm evaluatie en ex-post evaluatie (Rossi,1999). 

Ex ante evaluatie is een vorm van evaluatie die voorafgaand aan beleid plaats vindt. Het doel 

van evaluatie vooraf is informatie te verkrijgen over maatregelen of beleid en in hoeverre deze 

bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. 

Midterm evaluatie is het tussentijds evalueren van beleid. Hierdoor wordt inzicht verkregen in 

de voortgang van de uitvoering en kan er waar nodig bijgestuurd worden. Deze midterm evaluatie kan 

eenmalig maar ook continu zijn, wat continue evaluatie wordt genoemd (Pressman&Wildavsky, 1984, 

p.186). Het continue evalueren wordt ook wel monitoren genoemd en heeft tevens als doelstelling het 

verbeteren van het beleid. Door middel van monitoren krijgt men echter niet alleen aan het eind 

informatie over de voortgang, maar gebeurt dit al tussentijds en kan het beleid al worden aangepast 

(Posavac, 1997). In het geval van een eenmalige midterm evaluatie wordt op één moment in het 

beleid eenmalig een evaluatie uitgevoerd. 

Ex-post evaluatie is het achteraf beoordelen van beleidsmaatregelen. Hierbij gaat het om het 

vaststellen van effecten van getroffen maatregelen. Er wordt gekeken naar in hoeverre de 

maatregelen hebben bijgedragen aan het bereiken van de vooraf geformuleerde doelen. Tevens zal 

bepaald worden welke overige factoren van invloed zijn geweest op de resultaten. Dit is echter wel 

lastig te beoordelen (Hellendoorn, 2001). Het is lastig om achteraf te beoordelen of resultaten alleen 

gebaseerd zijn op eisen, of dat ervaringen de eisen al hebben vertroebeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Evaluatiemomenten in de beleidsketen 

Input 

(middelen) 

Throughput 

(proces/beleid) 

Output 

(prestaties) 

Outcome 

(effecten) 

Ex-post 

evaluatie Ex-ante 

evaluatie 

Mid-term 

evaluatie 
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3.5.2 Evaluatiecriteria  

 

Bij de achtergrond van de thematiek is al kort genoemd dat de lokale Rekenkamers een drietal criteria 

hebben, namelijk gericht op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid (artikel 182 

gemeentewet). Dit worden ook wel evaluatiecriteria genoemd (zie figuur  9).  

In het geval van doelmatigheid wordt er gekeken naar in hoeverre de gemeentelijke 

inspanningen en uitgaven bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. Als het doel in prestaties 

is geformuleerd dan is er sprake van doelmatigheid van prestaties. Wanneer het doel in effecten is, 

dan is er sprake van doelmatigheid van effecten. Hierbij wordt vaak gekeken in hoeverre de kosten in 

verhouding staan tot de opbrengsten, ook wel kosteneffectiviteit genoemd (AR, 2005).  

Bij doeltreffendheid wordt er gekeken in hoeverre de gemeente met haar beleid de gewenste 

beleidsresultaten heeft bereikt. Onder beleidsresultaten worden zowel prestaties (output) als effecten 

(outcome) verstaan. (AR, 2005).  

Ten slotte kijken de lokale Rekenkamers ook naar rechtmatigheid. Hierbij wordt gekeken of de 

uitvoering in overeenstemming is met wet- en regelgeving.  

 
Figuur 9: Doelmatigheid en doeltreffendheid (Ministerie van Financiën, 2001) 

 

 

Evaluatiemoment versus evaluatiecriteria (ondersteunen van taken gemeenteraad) 

De lokale Rekenkamer ondersteunt zoals eerder beschreven de taak van de gemeenteraad. Vaak 

ondersteunen Rekenkamers de controlerende taak van de gemeenteraad en niet de kaderstellende 

rol van de gemeenteraad. Lokale Rekenkamers richten zich meer op evaluaties mid-term of ex-post 

(Stipdonk, 2007). De gemeenteraad moeten ook kaders stellen en hebben hiervoor vaak onvoldoende 

informatie. De lokale Rekenkamer zou volgens sommige adviseurs, dan ook onderzoek vooraf kunnen 

doen (ex-ante) om te kijken hoe de gemeenteraad de kaders kan vaststellen (Stipdonk, 2007, 

Castenmiller, P., en Albeda, H.,2009). Op dit moment wordt vaak op basis van lokale Rekenkamer 

rapporten gecontroleerd en waar de gemeenteraad dat nodig vind de kaders bijgesteld (mid-term of 

ex-post). 
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3.5.3 Evaluatiedoelen 

 

De lokale Rekenkamer heeft drie doelen: het verbeteren van het gemeentelijke handelen, het 

versterken van de rol van de gemeenteraad en ten slotte het vergroten van de publieke 

verantwoording (Jong, Rosman & Storm, 2003). Deze eerdergenoemde doelen worden hier verder 

uitgewerkt.  

 

Verbeteren gemeentelijk handelen  

Het doel van de lokale Rekenkamer is het verbeteren van gemeentelijk handelen, en ervoor zorgen 

dat het beleid en uitvoering van de gemeente wordt beoordeeld en eventueel bijgestuurd. Deze 

bijsturing is aan de gemeenteraad. De Rekenkamer meet de doelmatigheid en doeltreffendheid van 

beleid en uitvoering en evalueert deze aan normen voor doelmatigheid en doeltreffendheid. De lokale 

Rekenkamer kan dit op verschillende manieren aanpakken, bijvoorbeeld door middel van een 

vergelijking met andere gemeenten (benchmarking). Dit doet de lokale Rekenkamer om de kwaliteit 

van gemeentelijke handelen te verbeteren.  

  

Versterken van de rol van de gemeenteraad 

Een ander doel van de lokale Rekenkamer is het versterken van de rol van de gemeenteraad ten 

opzichte van het College van B&W. In het dualistische stelsel is de gemeenteraad minder betrokken 

bij details in beleid en gaat het meer over de hoofdlijnen vooraf en de controle achteraf. Het college 

van B&W voert uit, en de gemeenteraad kan bijsturen op hoofdlijnen. Voor dit soort onderzoek kan de 

lokale Rekenkamer kijken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid op een specifiek beleidsterrein. 

De gemeenteraad is tevens de doelgroep van de Rekenkamerrapporten en speelt een belangrijke rol 

bij de invulling van de evaluatievorm, zie paragraaf 3.6.  

 

Publieke verantwoording vergroten 

De lokale Rekenkamer heeft ook als doel het vergroten van de publieke verantwoording en hierdoor 

het inzicht bieden in besluitvormingsprocessen. De lokale Rekenkamer kan onderzoek doen naar 

communicatie tussen directe partijen en het publiek en kan hierdoor tegenwicht bieden aan de 

overheersende en soms vertekende beeldvorming van pers of belangengroepen (Jong, Rosman & 

Storm, 2003).  

3.6 Contingentiemodel: Vormen van evaluatie  

 

In de vorige paragraaf is beschreven welke evaluatiemomenten, evaluatiecriteria en evaluatiedoelen 

er zijn te onderscheiden. In deze paragraaf wordt gekeken op welke manieren er wordt geëvalueerd.  

 

De verschillende soorten beleidsnetwerken vragen verschillende regierollen en daarmee verschillende 

evaluatievormen. De prestaties van de gemeente kunnen altijd worden geëvalueerd en is niet 

afhankelijk van doorzettingsmacht of het eigen beleidskader van de gemeente. 
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Lokale Rekenkamers kunnen verschillende soorten evaluaties uitvoeren. Het onderscheid wordt aan 

de hand van twee invalshoeken gemaakt. Deze twee invalshoeken zijn hetzelfde als de invalshoeken 

die gebruikt zijn om de beleidsnetwerken (paragraaf 3.2) en de regierollen (paragraaf 3.4) 

schematisch weer te geven.  

- Doorzettingsmacht; In hoeverre de regisseur de andere actoren zijn wil kan opleggen 

- Eigen beleidskader; In hoeverre de regisseur zijn eigen koers uitzet en in hoeverre hij zijn 

eigen beleidskader kan vormgeven. 

 

                       Eigen beleidskader  van de gemeente  

                     Ja                                                   Nee 

 

                                          

                                          Ja  

 

Doorzettingsmacht gemeente 

                                      

                                         Nee  

 

 

1. Effectevaluatie  

 

 

 

2. Evaluatie van de 

sturingsrelatie 

 

 

 

3. Netwerkevaluatie 

 

 

 

4. Maatschappelijke evaluatie  

Figuur 10 Vormen van evaluatie  

 

Op hoofdlijnen zijn er twee variabelen die de verschillende vormen van evaluatie onderscheiden: 

- Soort evaluatie; Is het een proces of effectevaluatie? 

- Focus van de evaluatie; Ligt de focus op de relatie en/of op het netwerk? Met netwerk wordt 

de uitvoering van de betrokken partijen bedoeld (zie paragraaf 4.2 operationalisering).  

 

De vier soorten vormen van evaluatie worden achtereenvolgens uiteengezet. 

 

1. Effectevaluatie 

 

Bij de eerste evaluatievorm kan zowel het effect van de relatie als het netwerk worden onderzocht. 

Hierbij wordt gekeken in hoeverre het bereiken van de doeleinden van beleid al dan niet is toe te 

schrijven aan het beleid en de bijbehorende beleidsinstrumenten. Dit is mogelijk omdat het gaat om 

beleid dat de gemeenten zelf heeft vormgegeven (eigen beleidskader) en om beleid waarin de 

gemeente zijn wil kan opleggen aan andere actoren in het netwerk (doorzettingsmacht).  

 

Evaluatiemoment  Een effectevaluatie kan alleen achteraf worden geëvalueerd. Wanneer er 

tijdens of vooraf wordt geëvalueerd kan er geen uitspraak worden gedaan 

over de effectiviteit.  

 

Evaluatietaak Deze evaluatie kan elke taak van de lokale Rekenkamer dienen, zo kan het 

kijken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de relatie, maar ook van 

het netwerk. 

 

Evaluatiedoel  Bij deze evaluatievorm kunnen alle evaluatiedoelen worden nagestreefd.  
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2. Evaluatie van de sturingsrelatie  

 

Bij deze evaluatievorm kan er alleen een evaluatie van het effect en een procesevaluatie van de 

relatie worden uitgevoerd. Er kan daarbij alleen iets gezegd worden over de relatie, omdat de 

gemeente in dit geval een sterke regierol heeft. De gemeente heeft bij deze evaluatievorm niet zijn 

eigen beleidskader vorm gegeven, maar kan wel zijn wil opleggen (doorzettingsmacht). In dit geval 

kan er wel iets gezegd worden over de relatie (regierol), zowel over het proces (voorwaarden) als het 

effect. Doordat de gemeente niet zijn eigen beleidskader heeft vormgegeven kan er wel een uitspraak 

worden gedaan over het netwerk, maar de gemeente heeft hierin geen sturende rol en dus is het 

evalueren van de effectiviteit van het netwerk daarmee niet zinvol.  

 

Evaluatiemoment Bij deze evaluatievorm kan er zowel tijdens als achteraf worden geëvalueerd.  

 

Evaluatietaak Er kan bij deze evaluatievorm alleen wat gezegd worden over de 

doelmatigheid van de relatie. Er kan geen uitspraak worden gedaan over het 

netwerk.  

 

Evaluatiedoel  De drie evaluatiedoelen kunnen alle drie worden nagestreefd bij deze 

evaluatievorm, wel kan er alleen een uitspraak worden gedaan over de relatie 

en niet over het netwerk.  

 

3. Netwerkevaluatie 

 

Wanneer de gemeente haar eigen beleidskader heeft vormgegeven, maar de doorzettingsmacht 

ontbreekt, dan is het onmogelijk om een uitspraak te doen over de effectiviteit van de relatie of het 

netwerk. Bij deze evaluatievorm kan er wel voor worden gekozen om het proces van de relatie en het 

netwerk te evalueren en er zo voor te zorgen dat er voorwaarden zijn om tot een zo effectief mogelijk 

resultaat te komen. Hierbij kan gekeken worden naar het netwerk van de verschillende actoren, de 

doelen van deze actoren, een zogenoemde netwerkevaluatie.   

 

Evaluatiemoment Deze evaluatievorm is zowel tijdens het beleidsproces als achteraf mogelijk.  

 

Evaluatietaak Er wordt bij deze evaluatietaak niet gekeken naar doeltreffendheid, maar wel 

naar doelmatigheid van de rol van de gemeente (relatie) en het netwerk.  

 

Evaluatiedoel Bij deze evaluatievorm kunnen alle drie de evaluatiedoelen worden 

nagestreefd.  

 

4. Maatschappelijke evaluatie 

 

In het geval dat de gemeente niet zijn eigen beleidskader heeft vorm gegeven en geen eigen 

doorzettingsmacht heeft, valt als lokale Rekenkamer alleen het proces  te onderzoeken. De gemeente 

heeft in dit geval een meer faciliterende regierol waarbij de lokale Rekenkamer kan kijken of deze 

goed is opgezet en goed wordt uitgevoerd, maar heeft geen toegevoegde waarde uitspraken te doen 

over het netwerk of de effectiviteit. De lokale Rekenkamer kan alleen de prestaties meten en het 

proces van de relatie onderzoeken, een zogenoemde maatschappelijke evaluatie.  
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Evaluatiemoment Deze evaluatievorm kan zowel tijdens het beleid als na het beleid worden 

uitgevoerd.  

 

Evaluatietaak De lokale Rekenkamer kan bij deze evaluatie geen uitspraak doen over de 

effectiviteit, maar wel over de doelmatigheid van de rol van de gemeente 

(relatie).  

 

Evaluatiedoel Bij deze vorm van evaluatie kunnen de drie evaluatiedoelen worden 

nagestreefd.  

3.7 Match of mismatch?  

 

Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gemeente meer gaat samenwerken in netwerken 

met verschillende actoren. In deze netwerken staat de gemeente niet langer hiërarchisch boven de 

actoren, maar meer tussen de actoren in. De gemeente gaat van de rol van planner naar regisseur. Al 

deze ontwikkelingen zorgen voor een andere aanpak door de gemeente en zorgen er tevens voor dat 

er anders moet worden geëvalueerd. Lokale Rekenkamers kunnen niet langer traditioneel evalueren: 

ze moeten meer rekening houden met andere actoren en de veranderende rol van de gemeente in 

deze netwerken. 

 

In dit hoofdstuk is het theoretische kader beschreven, ook wel ‘de bril’ genoemd, waarmee gekeken 

wordt naar ‘de werkelijkheid’. In de figuren 4, 7 en 10 zijn weergegeven met welke ‘brillen’ naar 

netwerken, de gemeentelijke regierol en de evaluatie daarvan wordt gekeken. 

 

Er is een contingentiemodel ontwikkeld in figuur 10, waarbij wordt verondersteld dat de Rekenkamers 

haar evaluatievorm moeten aanpassen aan de omgeving, het netwerk en de regierol. Wanneer de 

Rekenkamer haar vorm van evaluatie aanpast aan de omgeving is er sprake van een match, wanneer 

de vorm van evaluatie afwijkt van de omgeving is er sprake van een mismatch. Of er sprake is van 

een match of een mismatch wordt geconstateerd bij de beantwoording van de derde empirische 

deelvraag. Dit wordt gedaan aan de hand van de figuren 4, 7 en 10, waarbij wordt geanalyseerd of de 

vorm van evaluatie (figuur 10) aansluit bij het type beleidsnetwerk (figuur 4) en het type regierol (figuur 

7). In dit onderzoek is vervolgens aan respondenten de vraag voorgelegd welke redenen voor lokale 

Rekenkamers een rol spelen om te kiezen voor een bepaalde evaluatievorm. De resultaten van deze 

bevindingen worden gepresenteerd bij de vierde empirische deelvraag: om beter te begrijpen waarom 

lokale Rekenkamers de evaluatievorm zo insteken en uitvoeren zoals ze doen.  

 

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 4) wordt de onderzoeksaanpak van het onderzoek verder 

toegelicht. De methoden en technieken en de selectie van de casussen voor dit onderzoek komen aan 

bod.  

 

 

 



Toetsen van regie 

 

                                                                                    
Masterscriptie Publiek Management, Universiteit Utrecht, V.W.Ruijter 34 

Hoofdstuk 4 Onderzoeksaanpak 
 

In hoofdstuk 2 en 3 is de theoretische basis gelegd voor dit onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de 

overstap gemaakt van theorie naar empirie. Allereerst zal het soort onderzoek worden toegelicht, 

waarna de operationalisatie van de empirische deelvragen worden gemaakt, waarbij wordt stil gestaan 

bij de manier van analyseren van de bevindingen. Daarna zal worden stilgestaan bij de methoden en 

technieken die zijn toegepast in dit onderzoek, waarna de casusselectie zal worden toegelicht. Ten 

slotte zal het onderzoek in vier stappen worden beschreven.  

4.1 Soort onderzoek 

 

In deze paragraaf wordt stil gestaan bij de onderzoeksstrategie en het soort onderzoek dat is 

uitgevoerd. Het betreft een verkennend onderzoek naar de manier van evalueren lokale Rekenkamers. 

Over de werkwijze, de rol en de positie van lokale Rekenkamers is weinig literatuur bekend. Daarbij 

wordt sterk gekeken naar de motivatie van Rekenkamers voor de vorm van evalueren. Hierbij wordt 

het domein verkend door middel van documentanalyse van de verschillende Rekenkamerrapporten. 

Daarna worden interviews gehouden om de afweging en de motivatie van Rekenkamers voor het 

onderwerp en de evaluatievorm in kaart te brengen.  

 

Het onderzoek is naast dat het een verkennend onderzoek is daarbij een sterk kwalitatief onderzoek, 

waarbij door middel van interviews op zoek wordt gegaan naar meningen en opvattingen van auteurs 

voor de motivatie van het onderwerp en de evaluatievorm. De zoektocht naar meningen en 

opvattingen over de afweging, motivatie en keuze van de evaluatievorm zijn bepalend voor het 

kwalitatieve karakter van dit onderzoek.  

4.2 Operationalisering 

 

Gebaseerd op het theoretische kader in hoofdstuk 2 en 3 is een analyse uitgevoerd voor de 

verwerking van de onderzoeksgegevens. De analyse leidt uiteindelijk tot de beantwoording van de 

hoofdvraag (zie figuur 11). Het volgende analysekader wordt gehanteerd: 
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Gemeentelijke beleidsnetwerken  Gemeentelijke regie rollen       Evaluatievormen 

 

1. Gemeentelijk 

netwerk 

 

2. Uitvoerend 

netwerk 

 

3.Maatschappelij

k netwerk 

 

4. Faciliterend 

netwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 Analysekader voor het onderzoek 

 

Het analysekader is in vier stappen ontleed. Als eerste is gekeken naar soorten gemeentelijke 

beleidsnetwerken. Als tweede is gekeken naar soorten gemeentelijke regierollen en is gekeken of het 

soort regisseur past bij het soort netwerk. Als derde is er onderzocht of de soorten netwerken en 

regierollen ook matchen met de verschillende soorten evaluaties. Ten slotte is gekeken waarom de 

lokale Rekenkamers zo hebben geëvalueerd zoals ze hebben gedaan. Dit is gedaan door middel van 

interviews met betrokkenen.  

4.2.1 Vaststellen van het beleidsnetwerk 

Het vaststellen van het type beleidsnetwerk is als volgt gebeurd. Er is een analyse gemaakt van de 

Rekenkamerrapporten, waarin aan de hand van de operationalisatie van de eerste empirische 

deelvraag gekeken is, van welke type beleidsnetwerk er sprake is. Voor het vaststellen van het type 

beleidsnetwerk is gekeken naar een tweetal indicatoren (zie figuur 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12 Operationalisatie type beleidsnetwerk 

 

1.Beheersings- 

gerichte 

regisseur 

 

2. Uitvoerings 

gerichte 

regisseur 

 

3. Visionaire 

regisseur 

 

4.Faciliterende 

regisseur 

 

1. 

Effectevaluatie 

 

2. Evaluatie 

van de 

sturingsrelatie 

 

3. 

Netwerkevalua

tie 

 

 

4.Maatschappe

lijke evaluatie 

Type beleidsnetwerk  

 Ruimte voor gemeentelijk beleid 

Bij veel ruimte heeft de gemeente haar eigen beleid vastgelegd en 

vormgegeven. Wanneer dit niet het geval is de beleidsruimte klein en 

moet het conformeren aan het rijk of lokale partners.  

 Invloed van de gemeente 

De gemeente heeft grote invloed wanneer het haar wil kan opleggen aan 

andere actoren. Dit is het geval wanneer de gemeente kan sturen. 

Wanneer de gemeente niet kan sturen heeft het kleine invloed en kan hij 

alleen voor voorwaarden zorgen.  
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4.2.2 Vaststellen van de regierol 

Voor het vaststellen van de regierol zijn de rapporten geanalyseerd en is bekeken aan de hand van de 

operationalisatie van de tweede empirische deelvraag van welk type regierol sprake is. Voor het 

vaststellen van het type regierol is gekeken naar een tweetal indicatoren (zie figuur 13).  

 

Figuur 13 Operationalisatie type regierol 

4.2.3 Vaststellen van de evaluatievorm 

Om te kunnen vaststellen welke evaluatievorm door de lokale Rekenkamer is gehanteerd zijn de 

rapporten geanalyseerd. De analyse vond plaats op basis van de operationalisatie van de derde 

empirische deelvraag. Ook zijn interviews afgenomen met de schrijvers van het rapport om te 

achterhalen welke evaluatievorm zij hebben gehanteerd (zie figuur 14). Voor het vaststellen van het 

type evaluatie is gekeken naar een tweetal indicatoren. 

Figuur 14 Operationalisatie type evaluatie 

4.2.4 Motivatie van de evaluatievorm 

Het vaststellen van de reden waarom er geëvalueerd is door lokale Rekenkamers zoals is gedaan, is 

als volgt gedaan. Door middel van interviews is geprobeerd te reconstrueren waarom er gekozen is 

voor de evaluatievorm zoals in het Rekenkamerrapport staat. Dit wordt gedaan aan de hand van de 

operationalisatie van de vierde empirische deelvraag (zie figuur 15).  

Type regierol  

 Eigen beleidskader 

De gemeente heeft haar eigen beleidskaders, wanneer de gemeente haar eigen 

beleid vormgeeft en wanneer de gemeente dit beleid heeft vastgelegd. Wanneer 

dit niet het geval heeft de gemeente geen eigen beleidskader en moet het 

conformeren aan het rijk of lokale partners. 

Doorzettingsmacht 

De gemeente heeft doorzettingsmacht wanneer het haar wil kan opleggen aan 

andere actoren. Dit is het geval wanneer de gemeente kan sturen. Wanneer de 

gemeente niet kan sturen heeft het geen doorzettingsmacht en kan hij alleen voor 

voorwaarden zorgen. 

Type evaluatie   

 Soort onderzoek: Proces of effectevaluatie? 

Bij een procesevaluatie wordt er gekeken naar de ontwikkeling en voortgang van 

het proces. Deze evaluatie wordt tijdens of achteraf geëvalueerd. Bij een 

procesevaluatie wordt gekeken naar doelmatigheid en rechtmatigheid.  

Bij een effectevaluatie wordt er een uitspraak gedaan over de doeltreffendheid van 

beleid; dit is altijd achteraf.  

 Focus van het onderzoek: Relatie of netwerk? 

Bij een relatie wordt gekeken naar de sturingsrelatie van de gemeente in een 

netwerk of naar de sturingsrelatie van de raad op de uitvoering. Hierbij wordt alleen 

naar de relatie gekeken niet naar het netwerk. 

Bij de focus op een netwerk wordt gekeken naar het netwerk en de actoren die 

daarin zitten. 
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Figuur 15 Operationalisatie voor de motivatie van de evaluatievorm 

4.3 Onderzoek in stappen 

 

Het onderzoek is gedaan aan de hand van een getrapte selectie. Deze selectie is gemaakt aan de 

hand van vier stappen.  

 

Stap 1: Aan de hand van het theoretisch kader zijn de drie concepten in dit onderzoek 

geoperationaliseerd. Deze concepten zijn gemeentelijke beleidsnetwerken, gemeentelijke regierol en 

evaluatie (zie paragraaf 4.2 en bijlage 1).  

 

Stap 2: Aan de hand van deze concepten is met een viertal experts een interview gehouden.  Deze 

interviews waren zo ongestructureerd mogelijk. Dit is gedaan om zo eerst het domein te verkennen, 

zonder al een focus te kiezen. Deze interviews zijn digitaal opgenomen en daarna getranscribeerd. De 

transcripties zijn geanalyseerd in het computer programma Weft QDA. Aan de hand van de 

operationalisatie zijn ‘labels’ (zie figuur 16) gemaakt om de interviews te kunnen labelen per 

deelonderwerp.  

 

Stap 3: Na de expert interviews heeft een casusselectie plaats gevonden, waarbij veertien 

Rekenkamerrapporten zijn geselecteerd (zie casusselectie 4.4.2). Aan de hand van deze selectie zijn 

de eerste, tweede en derde empirische deelvraag beantwoord.  

 

Stap 4: Uit de veertien rapporten is vervolgens een selectie gemaakt van acht rapporten. Deze 

Rekenkamerrapporten zijn nader bestudeerd. Vervolgens hebben er interviews plaatsgevonden met 

de auteurs van de verschillende rapporten. Hierbij stond de motivatie voor de gekozen evaluatievorm 

centraal. Deze interviews zijn gedaan aan de hand van de interviewvragen (zie paragraaf 4.4) en zijn 

digitaal opgenomen en vervolgens getranscribeerd. De transcripties zijn vervolgens met behulp van 

het computerprogramma Weft QDA geanalyseerd, om aan de hand van de labels te kunnen ordenen 

(zie figuur 16).  

Motivatie evaluatievorm   

  Hoe is het onderzoeksonderwerp tot stand gekomen? 

Welke redenen worden aangedragen voor de gekozen evaluatievorm? 

  Welke afweging is er gemaakt en waarom is deze afweging zo gemaakt?  

  Zijn er gedurende het onderzoeksproces nog keuzes gemaakt? 
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Figuur 16 Labels 

4.4 Dataverzameling 

4.4.1 Onderzoeksmethoden 

Het onderzoek bestaat uit een theoretisch onderdeel en empirisch onderdeel. Bij het theoretische 

onderdeel staat analyse van de theorie centraal. De theorie gaat over beleidsnetwerken, de 

regisserende rol en de evaluatie daarvan. Bij het empirische onderdeel wordt er gebruik gemaakt van 

documenten, interviews en observaties. 

 

Document analyse 

In het onderzoek zijn een veertiental Rekenkamerrapporten bekeken, die de gemeentelijke regierol in 

netwerken evalueren. De Rekenkamerrapporten zijn geanalyseerd op basis van de operationalisatie 

(paragraaf 4.2). In de paragraaf casusselectie zal specifiek worden ingegaan op het aantal casussen 

en op basis van welke criteria deze selectie is gemaakt. De casussen van de lokale Rekenkamers zijn 

geanalyseerd, waarna er interviews zijn gehouden met de betrokken onderzoekers van de lokale 

Rekenkamers. 

 

Interviews  

Allereerst is er met vier verschillende experts gesproken over manieren van evaluatie door 

Rekenkamers. Hiermee is nader gekeken naar de functie, de werkwijze en de positie van lokale 

Rekenkamers. Dit zijn experts, omdat alle respondenten uit hoofd van hun functie aan veel 

verschillende rekenkamerrapporten hebben meegewerkt of geschreven. De expertinterviews zijn 

gebruikt om aan het begin van het onderzoek een beeld te krijgen van Lokale Rekenkamers en 

evaluatievormen.  

Labels  

 

Lokale Rekenkamer 

Doel lokale Rekenkamer 

Positie lokale Rekenkamer  

Werkwijze lokale Rekenkamer 

 Overig 

Casus 

 Beleidsnetwerk 

  Soort actoren 

  Invloed gemeente op actoren 

  Gemeentelijk beleid 

  Opgelegd of eigen beleid  

 Regierol  

  Eigen beleidskader 

  Gemeentelijke doorzettingsmacht  

Evalueren 

  Evaluatiemoment 

  Evaluatiedoel  

  Evaluatiecriteria 

  Evaluatievorm  

Motivatie evaluatievorm 

Onderwerpskeuze 

Motivatie 

Afweging 

Overig 

Quote’s 
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Daarna is gesproken met auteurs van acht Rekenkamerrapporten over het doel en de werkwijze die 

ze hebben gehanteerd voor het onderzoek, en de vraag waarom ze zo hebben geëvalueerd zoals ze 

hebben gedaan. In figuur 17 staat weergegeven met welke personen gedurende het onderzoek is 

gesproken. Deze personen zijn geselecteerd aan de hand van de Rekenkamerrapporten; zie 

casusselectie paragraaf 4.4.2 voor de motivatie van deze selectie. Hieronder is de topiclijst 

weergegeven, die is gehanteerd voor de interviews (zie figuur 18).  

Figuur 17 Lijst met geïnterviewden  

 

Expert interviews 

 

1. Cor van Montfort, Teamleider Algemene Rekenkamer & Professor Publiek Private 

Samenwerking 

2. Maarten Hofstad, Onderzoeker ‘De lokale Rekenkamer’ 

3. Evert Wolters, Senior Onderzoeker ‘De lokale Rekenkamer’ 

4. Vincent van Stipdonk, Senior Onderzoeker Partners + Pröpper 

 

Interviews met Rekenkamer(commissies) 

 

5. Gert Kortenbach, Onderzoeker Rekenkamer Den Haag 

6. Petra Habets, Voorzitter Rekenkamercommissie Zwijndrecht 

7. Chris Olde Kalter, Onderzoeker/secretaris Rekenkamercommissie Ede 

8. Ingrid Spoor, Onderzoeker/secretaris Rekenkamercommissie Veenendaal 

9. Simon Duindam, Senior Onderzoeker Rekenkamercommissie Parkstad Limburg 

10. Klaartje Peters, Onderzoeker Rekenkamer Maastricht 

11. Marinus Snijder, Voorzitter Rekenkamercommissie Amersfoort 

12. Joop van der Zee, Onderzoeker Rekenkamer Utrecht 
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Figuur 18 Topiclijst voor de interviews  

 

Observaties  

Voordat het onderzoek begon en tijdens de onderzoeksperiode was de onderzoeker verbonden aan 

de lokale Rekenkamer in Utrecht. De onderzoeker heeft hierdoor het proces van onderzoek kunnen 

observeren vanuit de Rekenkamer zelf. Dit heeft achtergrondinformatie opgeleverd voor het 

onderzoek over lokale Rekenkamers. De onderzoeker heeft een aantal keren het proces van 

onderzoeksonderwerp tot oplevering van een Rekenkamerrapport meegemaakt. Hierbij is gelet op het 

proces van totstandkoming van een onderwerp tot besluitvorming en uitvoering. De onderzoeker heeft 

zijn ervaringen bij de Rekenkamer van Utrecht meegenomen in het onderzoek. 

Interviewvragen respondenten  

 

Introductie  

Voorstellen  

Uitleg onderzoek 

Opnemen van interview 

 

Algemeen 

Lokale Rekenkamer 

Wat is het doel van de lokale Rekenkamer?  

Voldoet de lokale Rekenkamer aan dit doel? 

Wat is de positie van de lokale Rekenkamer binnen de gemeente?  

Welke werkwijze hanteert de lokale Rekenkamer?  

Waarom hanteert de lokale Rekenkamer deze werkwijze? 

 

Specifiek 

Casus 

 Welk beleidsnetwerk wordt geëvalueerd in het Rekenkamerrapport? 

Heeft de gemeente haar beleid zelf vorm gegeven?  

Zo niet, wie heeft het beleid dan gemaakt?  

Welke actoren zijn er betrokken bij het beleid? 

  Hoe verhoudt de gemeente zich tot deze actoren? 

Kan de gemeente invloed uitoefenen op deze actoren? Wat voor invloed? 

 Welke regierol hanteert de gemeente in het beleidsnetwerk?  

  Geeft de gemeente in de praktijk ook haar eigen beleid vorm?  

Zo niet, wie heeft het beleid dan gemaakt?  

Welke invloed oefent de gemeente uit op deze actoren?  

Heeft de gemeente het vermogen om haar wil op te leggen aan andere actoren? 

Legt de gemeente ook haar wil op aan de andere actoren in de praktijk?  

 Hoe evalueert de lokale Rekenkamer de gemeentelijke regierol?  

Op welk moment wordt er geëvalueerd in de beleidscyclus? (Vooraf, tijdens, achteraf) 

Welk doel heeft de lokale Rekenkamer met de evaluatie? 

Welke evaluatietaken gebruikt de lokale Rekenkamer hiervoor? (Doelmatigheid, doeltreffendheid en of 

rechtmatigheid)  

Welke evaluatievorm hanteert de lokale Rekenkamer? (Proces/effectevaluatie van de regierol of het 

beleidsnetwerk) 

 Waarom evalueert de lokale Rekenkamer zoals ze doen?  

  Hoe is het onderzoeksonderwerp tot stand gekomen? 

Welke motivatie is er voor de gekozen evaluatievorm?  

  Welke afweging is er gemaakt? 

Waarom is deze afweging zo gemaakt?  

 

Slot 

Vergeten?  

Samenvatting 

Bedanken 
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4.4.2 Casusselectie  

 

Voor het onderzoek is een selectie gemaakt in de Rekenkamerrapporten op basis van een aantal 

criteria.  

 

De reden voor het maken van een selectie is noodzakelijk, vanwege de korte tijdsperiode waarin dit 

onderzoek wordt uitgevoerd. De onderzoeksperiode was vijf maanden, waarin de opzet en uitvoering 

van het onderzoek is gedaan. Er is daarom gekozen om een selecte steekproef uit te voeren. Voor dit 

onderzoek zijn twee criteria geformuleerd voor de selectie van de veertien Rekenkameronderzoeken. 

De volgende criteria zijn gehanteerd:  

 

- Lokale Rekenkamers hebben onderzoek gedaan naar beleidsnetwerken of de gemeentelijke regierol 

in netwerken 

- Lokale Rekenkamers hebben met hun onderzoeken naar verschillende domeinen gekeken, zodat 

Rekenkamerrapporten zouden worden verkregen met verschillende evaluatievormen.  

 

Er is op de website van de NVRR (Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en 

Rekenkamercommissies) gezocht onder de zoektermen; netwerken en regierol. 4 Uit deze zoektermen 

kwamen 40 rapporten uit de database. Hierna zijn alle rapporten kort bekeken en zijn er 14 rapporten 

geselecteerd, waarin naar verschillende domeinen wordt gekeken. Er zijn rapporten geselecteerd uit 

verschillende domeinen, zoals jeugdbeleid, grondbeleid, re-integratie en ook rapporten van verbonden 

partijen in het algemeen. In dit onderzoek is gekeken naar de volgende Rekenkameronderzoeken:  

 

 Titel rapport     Rekenkamer(commissie) 

1. Jeugd en Veiligheid    Rekenkamer Utrecht 

2. Onderzoek Grondbeleid    Rekenkamercommissie Ede 

3. Jeugdbeleid uit de puberteit   Rekenkamercommissie Veenendaal 

4. Onmeetbaar veilig    Rekenkamercommissie Kollumerland 

5. Grip op verbonden partijen   Rekenkamercommissie Zwijndrecht 

6. Meedoen met ambitie    Rekenkamer Den Haag 

7. Jeugdveiligheidsbeleid    Rekenkamer Maastricht 

8. Het verband met verbonden partijen  Rekenkamercommissie Parkstad Limburg 

9. Relatie gemeente en woningbouwcoöperaties  Rekenkamercommissie Amersfoort 

10. Verbind en beheers     Rekenkamercommissie Ede 

11. Gegronde regie      Rekenkamercommissie Leeuwarden 

12. Regie op verzelfstandiging   Rekenkamer Gouda 

13. Onderzoek sturingsrelaties   Rekenkamer Hardenberg 

14. Effectief en evalueerbaar subsidiebeleid Rekenkamer Gouda  

 

Wanneer een Rekenkamerrapport meerdere organisaties onderzocht, zoals in het geval van 

verbonden partijen, is er specifiek naar één verbonden partij gekeken. Dit is gedaan omdat in het 

geval van verbonden partijen, er vele verschillende soorten verbonden partijen zijn bekeken en deze 

allemaal in een ander soort netwerk en gemeentelijke regierol passen. Het overzicht zou ontbreken als 

er naar alle partijen zou zijn gekeken. In hoofdstuk 5 wordt beschreven, wanneer er specifiek naar één 

organisatie is gekeken.  

                                                 
4 www.nvrr.nl, geraadpleegd op 14 april 2009 
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Na een eerste selectie is er vervolgens een selectie van acht rapporten gemaakt. Deze selectie is 

gemaakt nadat in kaart was gebracht welke beleidsnetwerken en regierollen de gemeente heeft in 

deze verschillende domeinen. Vervolgens is vanuit elke evaluatievorm één rapport geselecteerd. 

Daarnaast is er geselecteerd op basis van een aantal matches (passende evaluatievorm bij het soort 

netwerk en/of regierol) en een aantal mismachten (niet passende evaluatievorm bij het soort netwerk 

en/of regierol). Met de onderzoekers van deze rapporten is gesproken over waarom ze de 

gemeentelijke regierol hebben geëvalueerd zoals ze hebben gedaan. De volgende rapporten zijn 

geselecteerd:  

 

     Titel rapport     Rekenkamer(commissie)  

1. Jeugd en Veiligheid    Rekenkamer Utrecht 

2. Jeugdbeleid uit de puberteit   Rekenkamercommissie Veenendaal 

3. Grip op verbonden partijen   Rekenkamercommissie Zwijndrecht 

4. Meedoen met ambitie    Rekenkamer Den Haag 

5. Jeugdveiligheidsbeleid    Rekenkamer Maastricht 

6. Het verband met verbonden partijen  Rekenkamercommissie Parkstad Limburg 

7. Relatie gemeente en woningbouwcoöperaties      Rekenkamercommissie Amersfoort 

8. Verbind en beheers     Rekenkamercommissie Ede 

4.5 Validiteit en betrouwbaarheid 

 

Om te toetsen of er een verantwoorde meting heeft plaats gevonden in dit onderzoek, is de validiteit 

en betrouwbaarheid bepaald. Om te weten of het onderzoek valide is, is het van belang om te kijken 

of men weet wat men wil weten. Bij een kwalitatief onderzoek gaat het bij validiteit om de volledigheid 

en diepgang van de dataverzameling. Hiervoor is paragraaf 4.2 een operationalisering gedaan van de 

concepten gemeentelijke beleidsnetwerken, regierollen en evaluatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat 

deze concepten tastbaarder en eveneens toetsbaar zijn geworden.  

 

Wat betreft de betrouwbaarheid is het van belang dat er op een betrouwbare wijze wordt geschreven. 

Transparantie is hierbij van belang zodat andere onderzoekers onder gelijke omstandigheden gelijke 

resultaten zouden krijgen. Het gaat erom dat de steekproef die genomen is uit de 

Rekenkamerrapporten groot genoeg is en tevens representatief. In dit onderzoek is gekozen om 

veertien Rekenkamerrapporten te analyseren en daarbij naar acht rapporten dieper te gaan kijken. 

Vervolgens wordt op basis van die acht rapporten een uitspraak gedaan over waarom lokale 

Rekenkamers zo evalueren. Hierdoor wordt niet op de individuele respondent geleund; dit vergroot de 

betrouwbaarheid. Tevens is de betrouwbaarheid vergroot doordat de onderzochte 

Rekenkamerrapporten zeer verschillend zijn; zo zijn er zowel Rekenkamers als 

Rekenkamercommissies bekeken. Daarnaast zijn er zowel grote als kleine Rekenkamer(commissie)s 

bekeken en verdeeld over het land, van Leeuwarden tot Maastricht.  

 

Na in dit hoofdstuk de gebruikte methoden en technieken te hebben toegelicht wordt in hoofdstuk 5 

gerapporteerd over de resultaten van het empirisch onderzoek.  

 

 

 



Toetsen van regie 

 

                                                                                    
Masterscriptie Publiek Management, Universiteit Utrecht, V.W.Ruijter 43 

Hoofdstuk 5 Resultaten  
 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen die voortkomen uit het empirisch onderzoek beschreven. 

Deze bevindingen geven antwoord op de empirische deelvragen, in hoofdstuk 6. Eerst wordt de 

eerste empirische deelvraag beantwoordt, waarin wordt bekeken welke gemeentelijke 

beleidsnetwerken worden geëvalueerd in de rapporten van de verschillende lokale Rekenkamers. 

Vervolgens wordt er gekeken hoe de gemeente invulling geeft aan haar rol binnen dat netwerk, dus 

welke regierol de gemeente op zich neemt (tweede empirische deelvraag). Daarna wordt gekeken hoe 

de verschillende lokale Rekenkamers de gemeente evalueren, kijken ze naar het proces of het effect, 

de relatie of het netwerk? (derde empirische deelvraag). Tenslotte wordt gekeken waarom de 

Rekenkamers de evaluatie uitgevoerd zoals ze hebben gedaan (vierde empirische deelvraag). 

 

In het onderzoek is gekeken naar veertien Rekenkamerrapporten. Voor de beantwoording van de 

eerste drie empirische deelvragen zijn alle veertien rapporten bekeken. De onderwerpen van de 

verschillende Rekenkamer(commissie)s verschillen sterk; zo is er onderzoek gedaan naar jeugdbeleid 

(Utrecht, Maastricht en Veenendaal), naar verbonden partijen (Ede, Parkstad Limburg, Hardenberg en 

Zwijndrecht), grondbeleid (Ede, Leeuwarden) en het re-integratiebeleid (Den Haag).  

 

Om te begrijpen om welke reden(en) Rekenkamers het onderzoek op een bepaalde manier hebben 

ingestoken zijn een achttal rapporten bekeken en zijn gesprekken gevoerd met de betrokkenen van de 

rapporten. Van de veertien rapporten waren negen rapporten van Rekenkamercommissies en zes 

rapporten van Rekenkamers. De rapporten zijn afkomstig van Rekenkamer(commissie)s vanuit heel 

Nederland, van Leeuwarden tot aan Maastricht. Het betreft daarnaast zowel kleine (Kollumerland en 

Hardenberg) als grote Rekenkamer(commissie)s, zoals Utrecht en Den Haag. In de grote steden 

hebben de lokale Rekenkamers vaak eigen onderzoekers in dienst, in de kleine gemeenten wordt het 

onderzoek vaak door de leden van de commissie of door een onderzoeksbureau uitgevoerd. Tevens 

is er gekeken naar Rekenkamer(commissie)s die zelfstandig opereren, zoals Zwijndrecht, maar ook 

naar vergaande samenwerkingsverbanden zoals Parkstad Limburg waarbij zeven gemeenten samen 

een Rekenkamercommissie vormen.  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd aan de hand van een drietal casussen. Deze drie 

casussen komen uit verschillende domeinen en betreffen verschillende soorten Rekenkamerrapporten. 

Vervolgens wordt gekeken naar de verdeling van de Rekenkamerrapporten onder de verschillende 

typen netwerken (paragraaf 5.1), regierollen (paragraaf 5.2) en evaluatievormen (paragraaf 5.3). In 

paragraaf 5.3 kan worden beoordeeld of er sprake is van een match of mismatch, gezien de omgeving 

(type netwerk en type regierol). In paragraaf 5.4 wordt beschreven waarom Rekenkamers de evaluatie 

op een bepaalde manier insteken en waarom er sprake is van match of van een mismatch.  
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5.1 Gemeentelijke beleidsnetwerken 

 

Allereerst heeft dit onderzoek een kijkje in de keuken genomen van de Rekenkamers: welke 

beleidsnetwerken worden door Rekenkamers geëvalueerd? Hierbij wordt gekeken of het netwerk 

waarin de gemeente zich bevindt, is toe te wijzen aan een bepaald type beleidsnetwerk. Er zijn vier 

typen beleidsnetwerken te onderscheiden, namelijk: een gemeentelijk netwerk, uitvoerend netwerk, 

maatschappelijk netwerk en faciliterend netwerk.  

Deze vier varianten zijn op basis van twee kenmerken te onderscheiden namelijk: ruimte voor 

gemeentelijk beleid en de invloed van de gemeente (zie figuur 4 in hoofdstuk 3). 

5.1.1 Casussen 

 

Voordat gekeken wordt naar verdeling van de Rekenkamerrapporten onder de typen 

beleidsnetwerken, wordt eerst aan de hand van een drietal casussen beschreven hoe tot een type 

beleidsnetwerk wordt gekomen. De casusbeschrijving geeft een beeld van de geanalyseerde 

rapporten.  

 

  

  

  

  

 

 

Casus 1: Maastricht  

 

Het Rekenkamerrapport geschreven door de Rekenkamer van Maastricht gaat over het 

jeugdveiligheidsbeleid van de gemeente.  

 

Rekenkamer (RK) 

De RK van Maastricht bestaat uit vijf leden, die tevens onderzoek doen. Daarnaast is er een ambtelijk 

onderzoeker/secretaris in dienst van de RK. 

 

Uitvoering van gemeentelijk beleid 

De gemeente Maastricht heeft eigen beleid geformuleerd. Hierin heeft de gemeente Maastricht een tweetal 

doelstellingen, namelijk de beleefde veiligheid onder de jeugd verbeteren en het voorkomen en terugdringen 

van jeugdoverlast en – criminaliteit.  

 

Invloed op actoren 

De gemeente heeft voor dit beleid verschillende instrumenten en een van de instrumenten voor het 

voorkomen en terugdringen van jeugdoverlast en –criminaliteit is het veiligheidshuis. In het veiligheidhuis 

werkt de gemeente samen met verschillende randgemeenten, welzijnsinstellingen, politie en justitie. De 

gemeente Maastricht levert de procesmanager en maakt afspraken tussen de verschillende partijen. Het 

beleid wordt gemaakt door verschillende gemeenten: Maastricht, Margaten en Valkenburg, in het 

samenwerkingsverband district Maastricht.  

 

Soort beleidsnetwerk 

De gemeente Maastricht bevindt zich wat betreft het veiligheidshuis in een uitvoerend netwerk. Hierin werkt 

de gemeente namelijk in opdracht van het district Maastricht en kan prestatieafspraken maken  met de 

actoren in het veiligheidhuis. Hierdoor heeft de gemeente wel beïnvloedingsmogelijkheden.  

 

Hoofdvraag in het RK rapport 

Is het door de gemeente Maastricht gevoerde jeugdveiligheidsbeleid in de periode 2004-2007 effectief 

geweest? Zijn er op basis van de analyse verbeterpunten voor het jeugdveiligheidsbeleid te formuleren? 
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Casus 2: Leeuwarden  

 

De Rekenkamer van Leeuwarden heeft onderzoek gedaan naar het grondbeleid van de gemeente.  

 

Rekenkamer (RK) 

De RK van Leeuwarden bestaat uit vijf externe leden en een ambtelijk secretaris.  

 

Uitvoering van gemeentelijk beleid 

De gemeente Leeuwarden heeft een Nota Grondbeleid waarin richtinggevende uitspraken staan over de 

uitvoering van het grondbeleid. 

 

Invloed op actoren  

De gemeente Leeuwarden is overgegaan tot het uitbesteden van de uitvoering door de 

Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) De Zuidlanden (Publiek Private Samenwerking). De 

gemeente kan echter wel (bij)sturen in het geval zich tussentijds kansen en/of risico’s voordoen.  

 

Soort beleidsnetwerk 

De gemeente Leeuwarden bevindt zich in een maatschappelijk netwerk met private partijen. De uitvoering 

wordt gedaan door een PPS constructie waarbij het gemeentelijke beleid richtinggevend is, maar de 

gemeente weinig invloed heeft op deze private actoren. 

 

Hoofdvraag in RK rapport 

Heeft de raad het grondbeleid goed geregeld en vastgelegd in controleerbare, heldere kaders? 

Casus 3: Veenendaal  
 
De Rekenkamercommissie van Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar het jeugdbeleid van de 

gemeente.  

 

Rekenkamercommissie (Rkc) 

De Rkc van Veenendaal bestaat uit drie externe leden en twee raadsleden. De Rkc heeft een ambtelijk 

onderzoeker/secretaris in dienst.  

 

Uitvoering gemeentelijk beleid 

De gemeente Veenendaal heeft haar eigen beleid geformuleerd. De gemeente werkt in haar beleid met 

veel verschillende actoren samen.  

 

Invloed op actoren 

De gemeente heeft maar beperkte instrumenten om haar beleid vorm te geven en invloed uit te oefenen 

op bijvoorbeeld welzijnsorganisaties.  

 

Soort beleidsnetwerk 

De gemeente bevindt zich in een maatschappelijk netwerk, omdat de gemeente wel haar eigen beleid 

vorm geeft, maar slechts beperkte instrumenten heeft om haar wil op te leggen. 

 

Hoofdvraag in het RK rapport 

Is de ontwikkeling en uitvoering van het jeugdbeleid in de gemeente Veenendaal doeltreffend en 

doelmatig? 



Toetsen van regie 

 

                                                                                    
Masterscriptie Publiek Management, Universiteit Utrecht, V.W.Ruijter 46 

5.1.2 Toelichting type beleidsnetwerk 

 

In de vorige paragraaf is stil gestaan bij een drietal casussen. In deze paragraaf wordt gekeken naar 

verdeling van de Rekenkamerrapporten aan de hand van de vier typen beleidsnetwerken. Per type 

netwerken wordt vervolgens toegelicht waarom de gemeente zich in dat type netwerk bevindt. Uit de 

documentanalyse blijkt dat de volgende verdeling van de Rekenkamerrapporten is te maken;  

 

 Ruimte voor gemeentelijk beleid 

                  Groot                                                Klein 

 

                                         

 

 

                                          Groot 

 

 

Invloed gemeente 

                                       

                                     

 

                                         Klein 

 

Gemeentelijk netwerk  

Den Haag 

Gouda (Cyclus nv) 

Gouda (Schouwburg) 

Veenendaal 

Utrecht  

Kollumerland 

 

Uitvoerend netwerk  

Hardenberg  

Zwijndrecht (SDD) 

Maastricht 

Parkstad Limburg  

 

 

Maatschappelij k netwerk  

Amersfoort 

Ede (Stichting Ede 

centrum/PPS) 

Leeuwarden  

Ede 

 

Faciliterend netwerk  

 

Figuur 19 Rekenkamerrapporten ingedeeld naar type gemeentelijk beleidsnetwerk 

 

Gemeentelijk netwerk  

Het betreft een gemeentelijk netwerk wanneer de gemeente haar eigen beleid maakt en vastlegt, 

invloed heeft op de actoren in het netwerk en het vermogen om heeft haar wil op te leggen. De 

Rekenkamer van Gouda onderzoekt in haar rapport het subsidiebeleid van de gemeente en kijkt 

daarbij naar de Schouwburg van Gouda. De onderzochte Schouwburg, door de Rekenkamer van 

Gouda, valt onder het gemeentelijk beleidsnetwerk. De Schouwburg is onderdeel van het gemeentelijk 

beleid en de gemeente heeft een subsidierelatie met de Schouwburg, waarin zij afspraken maakt over 

de prestaties van de Schouwburg (invloed).  Daar tegenover staat gemeentelijke subsidie. In Den 

Haag zit de gemeente in een gemeentelijk netwerk, omdat zij heeft besloten om het re-integratiebeleid 

zoveel mogelijk zelf uit te voeren in plaats van door andere organisaties. De gemeente geeft haar 

eigen beleid vorm en kan ook invloed op actoren uitoefenen, omdat dit voornamelijk gemeentelijke 

diensten zijn. Daar waar het andere actoren betreft bestaat een subsidierelatie en stuurt de gemeente 

op prestaties. Ook de gemeenten Utrecht, Veenendaal en Kollumerland vallen met het 

veiligheidsbeleid of jeugdbeleid onder een gemeentelijk netwerk. Alle drie de gemeenten maken zelf 

beleid en hebben te maken met veel verschillende actoren, zoals politie, justitie en 

welzijnsorganisaties. Zij hebben een subsidierelatie en daarmee een grote invloed op de prestaties. 

De gemeente Gouda bevindt zich met Cyclus NV tevens in een gemeentelijk netwerk, waarbij de 

gemeente haar beleid heeft vormgegeven en de gemeente stuurt op prestaties en daarmee invloed 

uitoefent. 
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Uitvoerend netwerk  

Een uitvoerend netwerk is een netwerk waarbij de gemeente niet haar eigen beleid maakt, maar deze 

conformeert aan een hogere overheid. De gemeente heeft wel invloed op de actoren in het netwerk. 

De gemeente Hardenberg bevindt zich in een uitvoerend netwerk waarbij de WMO wordt uitgevoerd 

binnen de kaders van rijksbeleid. De uitvoering wordt gedaan door een op afstand geplaatste 

organisatie, ‘De stuw’. De gemeente onderhoudt hiermee een subsidierelatie en stuurt op prestaties. 

De Rekenkamer van Hardenberg noemt dit een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie. 5 De 

verschillende gemeenten bevinden zich in de regio Parkstad Limburg in een uitvoerend netwerk, 

omdat het beleid gezamenlijk is vormgegeven door gemeenten (WGR plus) en de uitvoering wordt 

gedaan door actoren buiten de gemeente die de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren. De invloed 

van de gemeente hierop bestaat uit prestatieafspraken, waarbij de invloed redelijk groot is. Voor de 

gemeente Zwijndrecht geldt hetzelfde als voor Parkstad Limburg, want zij bevindt zich met de Sociale 

Dienst Drechtsteden (SDD) in een zogenaamde WGR plus regeling, die de uitvoering van de WMO en 

WWB (Wet Werk en Bijstand) doet. Ten slotte bevindt de gemeente Maastricht zich in een uitvoerend 

netwerk, waarbij de gemeente namens het district Maastricht in het veiligheidhuis zit en de gemeente 

invloed kan aanwenden om andere actoren haar wil op te leggen, door middel van prestatieafspraken.  

 

Maatschappelijk netwerk 

Een maatschappelijk netwerk is een netwerk waarbij de gemeente haar eigen beleid vormgeeft, maar 

weinig invloed heeft op de andere actoren in het netwerk. De gemeente Amersfoort bevindt zich in 

een maatschappelijk netwerk waarbij de gemeente beleid maakt op het gebied van woonbeleid, maar 

daarop weinig invloed heeft. Zo schrijf de Rekenkamer van Amersfoort: ‘De gemeente heeft in de 

moderne sturingsfilosofie vrijwel geen dwingende instrumenten voor het woonbeleid’. 6  Daarnaast 

bevinden de gemeenten Leeuwarden en Ede zich in een maatschappelijk netwerk waarbij de 

gemeente veel beleidsruimte heeft, maar weinig invloed kan uitoefenen op de private actoren. In Ede 

heeft dit betrekking op het grondbeleid. De sector ROB binnen de gemeente Ede voert het 

grondbeleid uit en heeft als kerndoel: ‘Beïnvloeden van de vastgoedmarkt zodat de diverse 

beleidsdoelstellingen worden verwezenlijkt’ 7. De gemeente maakt wel eigen beleid, maar kan geen 

invloed uitoefenen op de private partijen, volgens het Rekenkamerrapport.  

 

Faciliterend netwerk 

Een faciliterend netwerk is een netwerk waarbij de gemeente niet haar eigen beleid vorm geeft, maar 

deze conformeert aan lokale partners en daarbij weinig invloed heeft op de betrokken actoren in het 

netwerk. Bij geen van de onderzochte rapporten bevond de gemeente die werd onderzocht door de 

Rekenkamer, zich in een faciliterend netwerk. 

 

Na deze indeling van de verschillende typen beleidsnetwerken, kan worden gekeken naar de regierol 

van de gemeente. Hoe neemt de gemeente deze regierol op zich? Hierbij wordt bekeken welke typen 

regierollen de gemeente op zich neemt volgens de onderzochte Rekenkamerrapporten.  

                                                 
5 Rekenkamerrapport: De stuw en de gemeente, Rekenkamer Hardenberg 
6 Rekenkamerrapport: Woonbeleid nader belicht, Rekenkamercommissie Amersfoort 
7 Rekenkamerrapport: Onderzoek Grondbeleid, Rekenkamercommissie Ede. 
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5.2 Gemeentelijke regierol 

 

In de vorige paragraaf is bekeken welke beleidsnetwerken zijn onderzocht in de 

Rekenkamerrapporten. In deze paragraaf wordt bekeken welke regierol de gemeente neemt in de 

verschillende beleidsnetwerken. Het type beleidsnetwerk bepaalt tevens het type gemeentelijke regie. 

De gehanteerde regierol van de gemeente binnen het beleidsnetwerk is bepaald aan de hand van het 

Rekenkamerrapport. Er is gekeken welke rol de gemeente op zich neemt in het beleidsnetwerk en is 

daarmee bepalend voor de gekozen vorm van evaluatie door de lokale Rekenkamers.  

 

Er zijn vier typen regierollen te onderscheiden, namelijk: de beheersingsgerichte regierol, uitvoerende 

regierol, visionaire regierol en faciliterende regierol. Deze vier varianten zijn op basis van twee 

kenmerken te onderscheiden: de mate waarin het eigen beleidskader wordt gevormd en de 

doorzettingsmacht van de gemeente (zie figuur 7 in hoofdstuk 3). 

5.2.1 Casussen 

 

Voordat gekeken wordt naar verdeling van de Rekenkamerrapporten onder de typen regierollen wordt 

eerst aan de hand van een drietal casussen beschreven hoe tot een bepaald type regierol is gekomen. 

Deze casusselectie geeft inzicht in de analyse van de gemeentelijke regierollen.  

 

 

 

Casus 1: Maastricht 

 

De gemeente bevindt zich in een uitvoerend netwerk als het over het veiligheidshuis gaat. Hierbij zou 

passen dat de gemeente Maastricht opereert als een uitvoerende regisseur. De gemeente lijkt binnen 

het veiligheidshuis ook als zodanig op te treden, waarbij de gemeente niet haar eigen beleid vormgeeft, 

maar wel beschikt over instrumenten om de wil op te leggen van het district Maastricht, waaronder het 

veiligheidshuis valt. De gemeente treedt vooral op als procesmanager ten dienste van het district 

Maastricht.  

 

Casus 2: Leeuwarden 

 

De gemeente bevindt zich in een maatschappelijk netwerk met private partijen. De gemeente werkt 

samen met deze private partijen in een Publiek Private Samenwerking (PPS), waarbij de uitvoering 

buiten de gemeente plaatsvindt, maar het gemeentelijk beleid leidend is. Er is echter weinig 

doorzettingsmacht van de gemeente in dit samenwerkingsverband. De gemeente opereert dan ook als 

een visionaire regisseur in dit beleidsnetwerk, zoals past bij een maatschappelijk netwerk.  

Casus 3: Veenendaal 

 
De gemeente Veenendaal opereert binnen een maatschappelijk netwerk, waarbij zij weinig 

instrumenten heeft om haar beleid vorm te geven. Bij dit beleidsnetwerk past een visionaire regisseur. 

Uit het Rekenkamerrapport blijkt echter dat de gemeente zich opstelt als een faciliterende regisseur en 

niet als een visionaire regisseur. De gemeente neemt weinig tot geen regie in handen.  
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5.2.2 Toelichting type regierol 

 

Nadat is stil gestaan bij een drietal casussen, wordt in deze paragraaf gekeken naar verdeling van de 

Rekenkamerrapporten aan de hand van de vier typen regierollen. Per type regierol wordt vervolgens 

toegelicht waarom de gemeente zich in dat type regierol bevindt. Uit de documentanalyse blijkt dat de 

volgende verdeling van de Rekenkamerrapporten is te maken:  

 

                                Eigen beleidskader 

                  Ja                                                  Nee 

 

                                           

 

 

                                          Ja 

 

 

Doorzettingsmacht 

                                       

                                         

                                  

                                       Nee 

 

Beheersingsgerichte 

regisseur 

Kollumerland  

Den Haag 

Utrecht 

Gouda (Cyclus NV) 

Gouda (Schouwburg) 

 

Uitvoeringsgerichte 

regisseur 

Parkstad Limburg  

Hardenberg  

Zwijndrecht (SDD) 

Maastricht  

 

Visionaire regisseur  

Amersfoort 

Leeuwarden  

Ede (Stichting Ede 

centrum/PPS) 

Ede  

 

Faciliterende regisseur  

Veenendaal 

 

Figuur 20 Rekenkamerrapporten ingedeeld naar type gemeentelijk regie 

 

Beheersingsgerichte regisseur 

De beheersingsgerichte regisseur geeft haar eigen beleid vorm en heeft tevens doorzettingsmacht om 

haar eigen beleid op te leggen aan andere actoren. De gemeente Utrecht opereert als een 

beheersingsgerichte regisseur: ‘De gemeente moet overzicht hebben en de samenwerking 

coördineren’. 8  Ook de gemeente Den Haag doet dit door de gemeentelijke diensten en externe 

actoren te sturen op prestatieafspraken in het re-integratiebeleid. De gemeente vult hiermee haar 

‘opdrachtgeverschap’ in.9 De gemeente Kollumerland opereert als een beheersingsgerichte regisseur 

waarbij het invulling geeft aan haar veiligheidsbeleid door afspraken te maken met partners. De 

Rekenkamer schrijft in haar rapport:‘De gemeente is regisseur op het gebied van lokale veiligheid’.10 \ 

In het geval van de Schouwburg heeft de gemeente een subsidierelatie, waarbij zij stuurt op prestaties 

door middel van subsidie. In het geval van Cyclus NV is tevens sprake van een beheersingsgerichte 

regisseur, omdat de gemeente stuurt op prestaties. 

                                                 
8 Rekenkamerrapport: Jeugd en Veiligheid, Rekenkamer Utrecht 
9 Rekenkamerrapport: Re-integratiebeleid, Rekenkamer Den Haag 
10 Rekenkamerrapport: Onmeetbaar Veilig, Rekenkamercommissie Kollumerland 
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Uitvoerende regisseur 

De gemeente Maastricht is een uitvoerende regisseur, dat blijkt uit het rapport van de Rekenkamer. ‘In 

het veiligheidshuis vervullen de (samenwerkende) gemeenten de regierol; Maastricht levert als 

centrumgemeente de projectleider/manager’.11 De gemeenten in Parkstad Limburg en Zwijndrecht 

voeren allemaal een uitvoerende regierol, waarbij de gemeenten invulling geven aan rijksbeleid (WMO 

en WWB). De gemeente doen dit door middel van een WGR plus regeling, maar blijven sturen op 

prestaties. De gemeente Hardenberg is tevens een uitvoerende regisseur, waarbij de organisatie ‘De 

stuw’ de WMO uitvoert en de gemeente Hardenberg stuurt op prestaties door middel van subsidies. 

 

Visionaire regisseur 

De visionaire regisseur geeft haar eigen beleid vorm, maar heeft geen doorzettingsmacht om haar wil 

op te leggen aan andere actoren. De gemeenten Amersfoort, Leeuwarden en Ede hebben een 

visionaire regierol, omdat ze met private partners samenwerken, waarop de gemeente geen invloed 

heeft. De gemeente moet door middel van afstemming invloed uitoefenen. ‘De gemeente stelt de 

randvoorwaarden’ zoals de Rekenkamer van Ede schrijft.12 Zij opereert op het gebied van Grondbeleid 

eveneens als visionaire regisseur waarbij ze afspraken maakt met private partijen, maar geen 

doorzettingsmacht heeft om haar wil op te leggen.  

 

Faciliterende regisseur 

De gemeente Veenendaal opereert als faciliterende regisseur, waarbij de Rekenkamer van 

Veenendaal uit interviews met diverse instellingen concludeert: ‘de regie van de gemeente wordt 

gemist.’13 De gemeente opereert volgens het Rekenkamerrapport te veel als faciliterende regisseur en 

onvoldoende als beheersingsgerichte regisseur, welke regierol beter zou passen bij het 

beleidsnetwerk.  

 

Na deze indeling van de verschillende typen regierollen en typen beleidsnetwerken, kan worden 

gekeken naar de vormen van evaluatie door de Rekenkamers. Hoe evalueren Rekenkamers? Hierbij 

wordt gekeken welke verschillende vormen van evaluatie de Rekenkamers op zich nemen bij de 

onderzochte rapporten. 

 

                                                 
11 Rekenkamerrapport: Jeugdveiligheidsbeleid, Rekenkamer Maastricht 
12 Rekenkamerrapport: Verbind en beheers, Rekenkamercommissie Ede 
13 Rekenkamerrapport: Jeugdbeleid, Rekenkamercommissie Veenendaal 
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5.3 Evaluatievorm 

 
In de vorige twee paragrafen is gekeken naar de typen netwerken en de typen regierollen. Deze zijn 

bepalend voor het type evaluatie dat de Rekenkamer uitvoert. De typen netwerken en waarop zij 

regierollen vormen samen de omgeving waarmee Rekenkamers rekening moeten houden en het type 

evaluatie moeten afstemmen. Wanneer het type netwerk, regierol en evaluatievorm overeenkomen is 

er sprake van een match, en wanneer dit niet het geval is wordt gesproken van een ‘mismatch’. In 

paragraaf 5.3.3 worden deze matches en ‘mismatches’ beschreven.  

5.3.1 Casussen 

 

Voordat gekeken wordt naar verdeling van de Rekenkamerrapporten over de typen evaluatievormen 

wordt eerst aan de hand van een drietal casussen beschreven hoe tot een type evaluatievorm wordt 

gekomen. Door de beschrijving van deze casussen wordt inzicht verkregen in de vorm van evaluatie 

van de Rekenkamers.  

 

Casus 1: Maastricht 

 

De Rekenkamer van Maastricht heeft een evaluatie van de sturingsrelatie uitgevoerd, waarbij in het 

rapport vooral gekeken is naar het proces van de relatie en de prestaties. De insteek was om een 

effectevaluatie uit te voeren, maar de Rekenkamer komt tot de conclusie dat hiervoor te weinig informatie 

beschikbaar is. Er kan hier dan ook worden gesproken van een mismatch: de gemeente Maastricht 

bevindt zich in uitvoerend netwerk, waarbij het had gepast om als Rekenkamer te kijken naar het proces 

van de relatie. Dat is uiteindelijk ook gedaan, maar de intentie was om een effectevaluatie uit te voeren. 

Daarnaast neemt de gemeente de rol van uitvoerende regisseur op zich in het beleidsnetwerk. De 

intentie en insteek van het onderzoek was een effectevaluatie, waarbij onvoldoende is gekeken naar de 

omgeving. De gemeente Maastricht vormt namelijk niet haar eigen beleid en heeft ook geen 

doorzettingsmacht, waarbij het niet zinvol is om een uitspraak te doen over het effect van het 

jeugdveiligheidsbeleid, omdat de gemeente daar weinig tot geen invloed op heeft. 

 

Evaluatiemoment: Achteraf (ex-post evaluatie) 

Evaluatietaak: Doelmatigheid 

 

Casus 2: Leeuwarden 

 

De Rekenkamer van Leeuwarden heeft een evaluatie uitgevoerd naar de sturingsrelatie van de 

gemeente en de PPS constructie. De gemeente bevindt zich in een maatschappelijk netwerk en opereert 

als een visionaire regisseur, waar een netwerkevaluatie zou kunnen worden uitgevoerd door de 

Rekenkamer van Leeuwarden. Dit is niet gebeurd. Er is namelijk gekeken of het grondbeleid in 

controleerbare en heldere kaders is vastgelegd voor de gemeenteraad. Hierbij is dus gekeken naar de 

sturingsrelatie. Er kan worden gesproken van een mismatch, maar niet zoals in Maastricht door meer te 

willen evalueren dan eigenlijk kan, maar door niet verder te gaan dan alleen de sturingsrelatie. De 

Rekenkamer had ook naar het netwerk kunnen kijken en inzicht kunnen bieden in het netwerk. 

 

Evaluatiemoment: Tussentijds (mid-term evaluatie) 

Evaluatietaak: Doelmatigheid 
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5.3.2 Toelichting evaluatievorm 

 

In de vorige paragraaf is stil gestaan bij een drietal casussen. In deze paragraaf wordt gekeken naar 

verdeling van de Rekenkamerrapporten aan de hand van de vier typen evaluatievormen. Per type 

evaluatie wordt vervolgens toegelicht waarom de gemeente zich in dat type evaluatie bevindt. Uit de 

documentanalyse blijkt dat de volgende verdeling van de Rekenkamerrapporten is te maken: 

 
                       Eigen beleidskader van de gemeente   

                Ja                                                Nee  

 

    

 

                                       

                                             Ja  

 

 

 

 

Doorzettingsmacht over de 

actoren 

 

                                      

                              

 

 

                                          Nee  

Effectevaluatie  

Den Haag 

 

 

 

Evaluatie van de 

sturingsrelatie 

Amersfoort 

Ede  

Ede (Stichting ede 

centrum/PPS) 

Gouda (Cyclus nv) 

Gouda (Schouwburg) 

Hardenberg  

Leeuwarden  

Maastricht 

Parkstad Limburg  

Utrecht  

Zwijndrecht (SDD) 

 

Netwerkevaluatie  

Veenendaal 

Maatschappelijke evaluatie  

Kollumerland 

Figuur 21 Rekenkamerrapporten ingedeeld naar evaluatievorm  

 

Casus 3: Veenendaal 

 

De rekenkamercommissie (Rkc) van Veenendaal heeft een evaluatie uitgevoerd naar het jeugdbeleid en 

wil kijken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid. De Rkc komt tot de conclusie dat de 

doeltreffendheid niet kan worden geëvalueerd, omdat er onvoldoende informatie is en het netwerk erg 

complex is. De Rkc brengt daarom het proces en de rol van gemeente hierin in kaart. Zij voert een 

netwerkevaluatie uit en komt tot de conclusie dat de effecten niet worden gemonitord, en er geen relatie 

te leggen is tussen de prestaties en de effecten. De Rkc adviseert de gemeente om dit inzichtelijk te 

maken. Er is hier sprake van een mismatch omdat bij een faciliterende regierol het niet zo zinvol is om 

onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, omdat de gemeente niet haar eigen beleidskader vormgeeft 

en geen doorzettingsmacht heeft, dus weinig tot geen invloed heeft op de effecten van het beleid.  

 

Evaluatiemoment: Tussentijds (mid-term evaluatie) 

Evaluatietaak: Doelmatigheid 
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Effectevaluatie 

Bij de eerste evaluatievorm kan zowel het effect van de relatie als het netwerk worden onderzocht. 

Hierbij wordt gekeken in hoeverre het bereiken van de doeleinden van beleid al dan niet is toe te 

schrijven aan het beleid en de bijbehorende beleidsinstrumenten. Dit is mogelijk omdat het gaat om 

beleid dat de gemeente zelf heeft vormgegeven (eigen beleidskader) en om beleid waarin de 

gemeente zijn wil kan opleggen aan andere actoren in het netwerk (doorzettingsmacht).  

 

De Rekenkamer van Den Haag heeft een effectevaluatie uitgevoerd. Dit blijkt al uit de vraagstelling 

van de Rekenkamer; In hoeverre is het re-integratiebeleid van de gemeente doeltreffend? 14  De 

Rekenkamer van Den Haag heeft niet van te voren een normenkader vastgesteld, maar is gaan kijken 

naar de prestaties en effecten van het re-integratiebeleid en door de mogelijke relatie daartussen 

(effectevaluatie). 

 

Evaluatie van de sturingsrelatie 

Bij deze evaluatievorm kan er alleen een evaluatie van het effect en een procesevaluatie van de 

relatie worden uitgevoerd. Er kan daarbij alleen iets gezegd worden over de relatie, omdat de 

gemeente in dit geval een sterke regierol heeft. De gemeente heeft bij deze evaluatievorm niet zijn 

eigen beleidskader vormgegeven, maar kan wel zijn wil opleggen (doorzettingsmacht). In dit geval kan 

er iets gezegd worden over de relatie (regierol), zowel over het proces (voorwaarden) als het effect. 

Doordat de gemeente niet zijn eigen beleidskader heeft vormgegeven kan er wel een uitspraak 

worden gedaan over het netwerk, maar de gemeente heeft hierin geen sturende rol en dus is het 

evalueren van de effectiviteit van het netwerk daarmee niet zinvol. 

 

Alle Rekenkamerrapporten stellen van te voren een normenkader vast waarbij een aantal normen 

worden gesteld die nodig zijn voor een doelmatige en doeltreffende sturingsrelatie. Er wordt in geen 

van de rapporten naar de effectiviteit van de sturingsrelatie gekeken. 

 

De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft gekeken naar het proces van de sturingsrelatie van de 

gemeenteraad. Dit blijkt al uit de hoofdvraag; Heeft de gemeenteraad van Zwijndrecht grip op 

verbonden partijen? De Rekenkamer van Zwijndrecht concludeert dat “de rollen binnen de gemeente 

Zwijndrecht ten opzichte van verbonden partijen duidelijk zijn gedefinieerd en toebedeeld”.15  

De Rekenkamer van Hardenberg heeft tevens een evaluatie van de sturingsrelaties gedaan, door te 

kijken in hoeverre de subsidie in verhouding staat tot de geleverde prestaties. Uiteindelijk geeft de 

Rekenkamer van Hardenberg een aantal aanbevelingen rond het optimaliseren van de sturings- en 

verantwoordingsrelatie. Zo beveelt de Rekenkamer aan de gemeenteraad aan om de prestaties van 

‘De Stuw’ jaarlijks te toetsen.16  

De Rekenkamer van Ede kijkt in haar rapport naar het proces van de relatie en kijkt daarbij specifiek 

naar in hoeverre de gemeente stuurt, beheerst en verantwoording aflegt. De Rekenkamer concludeert 

dat de inbreng van de gemeenteraad bij de realisatie en de uitvoering erg klein was en dat er een nota 

over de verbonden partijen mist.17 De Rekenkamer Parkstad Limburg kijkt in haar rapport eveneens 

naar betrokken partijen, en kijkt daarbij naar de sturing- en verantwoordingsrelaties en hoe de 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld en afgestemd.18  

                                                 
14 Rekenkamerrapport: Re-integratiebeleid, Rekenkamer Den Haag  
15 Rekenkamerrapport: Verbonden partijen, Rekenkamercommissie Zwijndrecht 
16 Rekenkamerrapport: De Stuw, Rekenkamer Hardenberg 
17 Rekenkamerrapport: Verbind en beheers, Rekenkamercommissie Ede 
18 Rekenkamerrapport: Verbonden partijen, Rekenkamercommissies Parkstad Limburg 
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De Rekenkamer van Gouda kijkt in haar rapport naar het subsidiebeleid en naar de voorwaarden 

waaraan effectief en evalueerbaar subsidiebeleid moet voldoen. De Rekenkamer van Gouda voert 

hiermee een evaluatie van de sturingsrelatie uit, door te kijken naar de voorwaarden voor een effectief 

subsidiebeleid. De Rekenkamer concludeert dat het beleid onvoldoende evalueerbaar en 

resultaatgericht is.19  

De Rekenkamer van Amersfoort heeft een evaluatie van de sturingsrelaties uitgevoerd door te kijken 

naar het proces van de relatie. De hoofdvraag die gesteld werd was; Hoe is de relatie tussen de 

gemeente Amersfoort en de woningcorporaties vormgegeven en wordt binnen de gemeente 

Amersfoort voldaan aan de voorwaarden om te komen tot een doeltreffend volkshuisvestingsbeleid?20 

Hierbij heeft de Rekenkamer van Amersfoort geconcludeerd dat qua structuur en werkwijze aan de 

voorwaarden om tot een doeltreffend volkshuisvestingbeleid wordt voldaan. Echter inhoudelijk gezien 

zijn de voorwaarden om tot een doeltreffend volkshuisvestingbeleid te komen minder gewaarborgd.21  

De Rekenkamer van Ede geeft in haar rapport over het grondbeleid procesbeschrijvingen van de 

uitvoering van de grondexploitatie en de grondproductiecyclus. De Rekenkamer kijkt hierbij naar het 

proces van de relatie met de gemeenteraad en de uitvoerende gemeentelijke dienst (ROB). De 

rekenkamer concludeert dat er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan om te waarborgen 

dat het goed loopt in de praktijk. Zo moet er een gemeentelijk grondbeleid worden vastgesteld en 

moet er een duidelijk taakafbakening zijn tussen de bestuurlijke en de ambtelijke opdrachtgever.22 De 

Rekenkamer Ede voert hierbij een evaluatie van de sturingsrelatie uit.  

De Rekenkamer van Gouda heeft onderzoek gedaan naar de regierol van de gemeente Gouda bij 

verzelfstandigingoperaties. Hierbij is gekeken of de gemeente en de gemeenteraad voldoende 

sturings- en toezichtmogelijkheden heeft op de uitvoering van voorheen gemeentelijke organisaties. 

Kortom, dit rapport evalueert de sturingsrelatie van het gemeentebestuur (college van B&W en 

gemeenteraad).23  

De Rekenkamer van Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het jeugd en veiligheidsbeleid en hierbij 

gekeken naar de kwaliteit en benutting van de beleids- en verantwoordingsinformatie met betrekking 

tot het stedelijk beleid, en het beleid in vier Utrechtse wijken. In het rapport is gekeken aan welke 

voorwaarden beleids- en verantwoordingsinformatie moet voldoen. De Rekenkamer heeft een 

evaluatie van de sturingsrelatie uitgevoerd.24  

De Rekenkamer van Leeuwarden onderzoekt het grondbeleid en kijk daarbij of de gemeenteraad het 

grondbeleid goed heeft geregeld en vastgelegd in controleerbare en heldere kaders. De Rekenkamer 

beveelt aan om de voorwaarden voor de informatievoorziening en sturing beter vast te leggen, zodat 

een goed grondbeleid wordt gewaarborgd. Er wordt hierbij een evaluatie van de sturingsrelatie 

uitgevoerd.25  

 

Bij alle elf Rekenkamerrapporten waar onderzoek is gedaan naar de sturingsrelatie is zoals gezegd 

gekeken naar het proces aan de hand van een vooraf opgesteld normenkader waaraan een goede 

(sturings) relatie moet voldoen. Rekenkamers evalueren dit door van te voren een normenkader vast 

te stellen en dan de sturingsrelatie (regie) hier op te leggen en dan te toetsen aan welke normen de 

gemeente wel en niet voldoet. Hiermee toetsen Rekenkamers de regie van de gemeente.  

 

 

                                                 
19 Rekenkamerrapport: Subsidiebeleid, Rekenkamer Gouda 
20 Rekenkamerrapport: Woningbouwcoöperaties, Rekenkamercommissie Amersfoort 
21 Rekenkamerrapport: Woningbouwcoöperaties, Rekenkamercommissie Amersfoort 
22 Rekenkamerrapport: Grondbeleid, Rekenkamercommissie Ede 
23 Rekenkamerrapport: Regie op verzelfstandiging, Rekenkamer Gouda 
24 Rekenkamerrapport: Jeugd en Veiligheidsbeleid, Rekenkamer Utrecht 
25 Rekenkamerrapport: Gegronde regie, Rekenkamer Leeuwarden 
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Netwerkevaluatie  

Wanneer de gemeente haar eigen beleidskader heeft vormgegeven, maar de doorzettingsmacht 

ontbreekt, is het onmogelijk om een uitspraak te doen over de effectiviteit van de relatie of het netwerk.  

Bij deze evaluatievorm kan er wel voor worden gekozen om het proces van de relatie en het netwerk 

te evalueren en er zo voor te zorgen dat er voorwaarden zijn om tot een zo effectief mogelijk resultaat 

te komen. Hierbij kan gekeken worden naar het netwerk van de verschillende actoren en de doelen 

van deze actoren; een zogenoemde netwerkevaluatie.  

 

De Rekenkamer van Veenendaal heeft een netwerkevaluatie uitgevoerd. Men was eerst van plan om 

een effectevaluatie uit te voeren (zie casus 3: Veenendaal). Uiteindelijk heeft de Rekenkamer van 

Veenendaal een netwerkevaluatie uitgevoerd. Zo concludeert zij, ‘dat een centrale regierol vanuit de 

gemeente wordt gemist bij veel overleggen met betrokken instellingen. En dat er een overzicht 

ontbreekt van een “sociale kaart” van de betrokken instellingen’.26 De Rekenkamer van Veenendaal 

voert hiermee meer een netwerkevaluatie uit, waarbij het kijkt naar het proces van de relatie en het 

netwerk. Zo heeft de Rekenkamer de betrokken partijen van het jeugdbeleid in kaart gebracht en 

beschreven wanneer welke partijen betrokken zijn bij de verschillende leeftijdscategorieën. 

 

Maatschappelijke evaluatie 

In het geval dat de gemeente niet zijn eigen beleidskader heeft vormgegeven en geen eigen 

doorzettingsmacht heeft, valt als lokale Rekenkamer alleen het proces te onderzoeken. De gemeente 

heeft in dit geval een meer faciliterende regierol waarbij de lokale Rekenkamer kan kijken of deze 

goed is opgezet en goed wordt uitgevoerd. Het heeft geen toegevoegde waarde om uitspraken te 

doen over het netwerk of de effectiviteit. De lokale Rekenkamer kan alleen de prestaties meten en het 

proces van de relatie onderzoeken; een zogenoemde maatschappelijke evaluatie. 

 

De Rekenkamer van Kollumerland heeft een maatschappelijke evaluatie uitgevoerd, want het kijkt 

naar het proces van de totstandkoming van beleid en naar de uiteindelijk prestaties. De Rekenkamer 

kijkt daarnaast in hoeverre de gemeenteraad bij de totstandkoming van beleid wordt betrokken. Het 

gaat in het rapport niet tot nauwelijks over de sturing vanuit de gemeenteraad of over het 

beleidsnetwerk, laat staan de effectiviteit daarvan.27  

 

                                                 
26 Rekenkamerrapport: Jeugdbeleid, Rekenkamercommissie Veenendaal 
27 Rekenkamerrapport: Veiligheid, Rekenkamercommissie Kollumerland 
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5.3.3 Match of mismatch? 

 

In deze paragraaf wordt gekeken of er sprake is van match of een mismatch. Een mismatch ontstaat 

wanneer het type netwerk en het type regierol niet overeenkomen met het type evaluatie. Er is sprake 

van een match, wanneer deze wel overeenkomen. Dit wordt bepaalt op basis van het theoretisch 

kader (figuren 5, 7 en 10), waar aan de hand van is bepaald of er sprake is van een match of een 

mismatch.  

 

Uit de analyse van de Rekenkamerrapporten blijkt dat er sprake is van een dertiental ‘mismatches’. 

Een van de bekeken Rekenkamerrapporten was een match. Er zijn drie verschillende categorieën te 

onderscheiden, namelijk matches, ondergekwalificeerde mismatches en bovengekwalificeerde 

mismatches.  

 

Een mismatch betekent dat de vorm van evaluatie niet aansluit bij de omgeving (type netwerk en type 

regierol). Bij een ondergekwalificeerde mismatch laat de Rekenkamer een kans liggen, want de 

Rekenkamer had er wel een uitspraak over kunnen doen. Het orgaan Rekenkamer is bij uitstek 

geschikt om onderwerpen te onderzoeken voor de raad, op de agenda te zetten en moet daarmee 

aansluiten bij de omgeving.  

Bij een bovengekwalificeerde mismatch schat de Rekenkamer de omgeving niet goed in en komt 

tijdens het onderzoek erachter dat de geplande vorm van evaluatie niet uit te voeren is. Dit is zonde 

van de tijd en het werk van Rekenkamer.  

 

Match 

Een van de onderzochte Rekenkamerrapporten was een match28, waarbij het type evaluatie overeen 

kwam met het type netwerk en regierol dat de gemeente had. De Rekenkamer heeft in dit geval al dan 

niet bewust haar evaluatie afgestemd op het type netwerk en regie. In de volgende paragraaf 5.4 

wordt hierbij stil gestaan.  

 

Ondergekwalificeerde mismatch 

Van een ondergekwalificeerde mismatch is sprake als de Rekenkamer minder evalueert dat zij kan 

doen gezien de omgeving. De Rekenkamer had dan meer kunnen evalueren, zoals een evaluatie naar 

de effectiviteit of het netwerk.  

In het geval van elf Rekenkameronderzoeken hadden de Rekenkamers meer kunnen evalueren dan 

ze hebben gedaan. De elf Rekenkamerrapporten betroffen allemaal een evaluatie van de 

sturingsrelatie, waar van te voren een normenkader was opgesteld waaraan het proces van de 

sturingsrelatie werd getoetst. Een van de respondenten uit de interviews vertelde dat het toetsen aan 

de hand van een normenkader een theoretische exercitie is, waarbij de Rekenkamer weinig 

toegevoegde waarde levert.29  

 

Van de elf ondergekwalificeerde mismatches, betrof het een viertal rapporten waarbij gekeken is naar 

de sturingsrelatie, maar waarbij tevens gekeken had kunnen worden naar het proces van het 

beleidsnetwerk.30  Daarnaast was er een viertal rapporten waarbij gekeken is naar de sturingsrelatie, 

terwijl er ook naar het effect van het beleid had gekeken kunnen worden.31  

                                                 
28 Rekenkamerrapport: Den Haag 
29 Interview 4 
30 Rekenkamerrapporten: Leeuwarden, Amersfoort en Ede (2x) 
31 Rekenkamerrapporten:Kollumerland, Utrecht en Gouda (2x) 
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Ten slotte waren er drie Rekenkamerrapporten waarbij wel de evaluatie van de sturingsrelatie is 

bekeken, maar alleen een uitspraak is gedaan over het proces en niet over het effect, terwijl dit wel 

mogelijk was en toegevoegde waarde had kunnen hebben voor de gemeenteraad.32  

 

De hierboven genoemde categorieën zijn samen te vatten in twee categorieën, namelijk ten eerste de 

onderkwalificeerde mismatches waarbij volgens de omgeving een netwerkevaluatie hadden kunnen 

worden uitgevoerd, maar dit is niet gedaan, bij vier Rekenkamerrapporten.  

De tweede categorie is de categorie ondergekwalificeerde mismatches, waarin volgens de omgeving 

een effectevaluatie had uitgevoerd kunnen worden, maar dit niet is gedaan (dit is het geval bij zeven 

Rekenkamerrapporten).   

Er is sprake van elf ondergekwalificeerde ‘mismatches’ waarbij de Rekenkamers meer hadden kunnen 

evalueren dan ze gedaan hebben. Zo heeft de Rekenkamer van Amersfoort een evaluatie van de 

sturingsrelatie uitgevoerd, maar gezien de omgeving was een netwerkevaluatie passender geweest.  

De gemeente Amersfoort bevindt zich in een maatschappelijk netwerk, waarbij de gemeente een 

visionaire rol heeft; dit betekent dat de gemeente wel haar eigen beleid vormgeeft, maar geen 

doorzettingsmacht heeft. Als de gemeente geen doorzettingsmacht heeft, is het niet relevant om een 

uitspraak te doen over de effectiviteit; immers de gemeente heeft geen invloed op het resultaat. Wel 

kan het proces van de sturingsrelatie worden onderzocht, en kan de Rekenkamer het proces van het 

netwerk evalueren. Zo kan de Rekenkamer onderzoeken welke andere actoren betrokken zijn, wat 

hun doel(en) zijn en hoe deze zich verhouden tot de gemeente. In dit geval heeft de Rekenkamer van 

Amersfoort alleen het proces van de sturingsrelatie geëvalueerd, terwijl de Rekenkamer ook een 

uitspraak had kunnen doen over het netwerk waarin de gemeente zich bevond.  

De Rekenkamer Utrecht heeft daarnaast een evaluatie van de sturingsrelatie uitgevoerd, terwijl de 

gemeente zich bevond in een gemeentelijk netwerk en opereerde als een beheersingsgerichte 

regisseur. Volgens het contingentiemodel (figuur 10 in hoofdstuk 3) zou daarbij een effectevaluatie 

passen. De gemeente maakt namelijk zowel haar eigen beleid als dat het doorzettingsmacht heeft om 

haar wil op te leggen. De Rekenkamer van Utrecht heeft een procesevaluatie van de sturingsrelatie 

uitgevoerd, terwijl de Rekenkamer ook een uitspraak had kunnen doen over de effectiviteit. 

Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een ondergekwalificeerde mismatch, omdat er meer 

geëvalueerd kon worden dan er is geëvalueerd.  

In het geval van het onderzoek naar verbonden partijen door de Rekenkamer Parkstad Limburg kan 

worden gesproken van een mismatch, omdat alleen gekeken is naar het proces van de relatie en niet 

de effectiviteit van de relatie. Dit was wel mogelijk geweest, omdat de gemeente doorzettingsmacht 

heeft. Ook in dit geval is er sprake van een onderkwalificeerde mismatch.  

 

Overgekwalificeerde mismatch 

Bij twee Rekenkamerrapporten is er sprake van een overgekwalificeerde mismatch omdat de 

rapporten beide een effectevaluatie wilden uitvoeren, dit terwijl dat niet paste bij de omgeving. De 

Rekenkamers van Maastricht en Veenendaal hebben daarbij meer willen evalueren dan mogelijk was, 

zie casussen 5.3.2. Er is hier dan ook sprake van een overgekwalificeerde mismatch.  

 

In de volgende paragraaf staat de motivatie voor de gekozen evaluatievorm centraal. Daarbij wordt 

gekeken naar het onderzoeksonderwerp, de keuze voor de evaluatievorm en de mismatches. 

                                                 
32 Rekenkamerrapporten: Zwijndrecht, Parkstad Limburg en Hardenberg 
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5.4 Motivatie voor het type evaluatie 

 

Voor de beantwoording van deze deelvraag is een selectie gemaakt van acht rapporten uit de veertien 

Rekenkamerrapporten. Deze rapporten zijn uitvoeriger geanalyseerd, en er zijn interviews gehouden 

met de auteurs van deze rapporten. Voordat er inhoudelijk wordt gekeken naar de vraag; hoe kan de 

manier van evaluatie worden begrepen, wordt kort een algemeen beeld geschetst van de acht 

rapporten die zijn bekeken. 

 

De acht rapporten zijn geschreven door zowel Rekenkamers als Rekenkamercommissies. Dit waren 

drie rapporten van Rekenkamers en vijf van Rekenkamercommissies. Onder de acht rapporten zijn 

zowel kleinere Rekenkamer(commissie)s (Ede, Veenendaal, Amersfoort, Maastricht en Zwijndrecht) 

als grotere Rekenkamer(commissie)s (Den Haag, Utrecht en Parkstad Limburg). De onderwerpen zijn 

divers, zo is er onderzoek gedaan naar jeugdbeleid, veiligheidsbeleid, woningbouwcoöperaties, re-

integratie en verschillende verbonden partijen.  

 

Evaluatiemomenten 

De evaluatiemomenten die er zijn te onderscheiden, zijn ex-ante evaluatie; tussentijdse evaluatie en 

ex-post evaluatie. Ex-ante is een evaluatie vooraf. Het tweede evaluatiemoment is tussentijds, mid-

term en het laatste evaluatiemoment is achteraf, ex-post. Uit een eerste analyse is gebleken dat geen 

van de acht Rekenkamerrapporten een ex-ante evaluatie heeft uitgevoerd. Alle onderzoeken zijn na 

afloop van het gemeentelijk beleid of tijdens de uitvoering van gemeentelijk beleid gedaan. Van de 

bekeken rapporten is in drie gevallen een ex-post evaluatie en in zes gevallen een mid-term evaluatie 

uitgevoerd, waarbij moet worden opgemerkt dat één rapport zowel beleid van de afgelopen jaren 

bekeek als het huidige beleid. Daarmee voerde de desbetreffende Rekenkamer zowel een mid-term 

als ex-post evaluatie uit.33  

 

Evaluatietaken 

De evaluatietaken van Rekenkamers zijn het evalueren van rechtmatigheid, doelmatigheid en 

doeltreffendheid van gemeentelijk beleid (zie figuur 9 in hoofdstuk 3). Bij het nader bestuderen van de 

acht Rekenkamerrapporten betreft het bij zeven van de acht rapporten het evalueren van de 

doelmatigheid en bij één van de acht rapporten de doeltreffendheid van beleid. 34  Eén van de 

onderzochte rapporten deed tevens onderzoek naar rechtmatigheid van gemeentelijk beleid.35  

 

Evaluatiedoelen 

Rekenkamers hebben drie evaluatiedoelen, deze zijn: de gemeenteraad ondersteunen, gemeentelijk 

handelen verbeteren en ten slotte publieke verantwoording vergroten. Uit interviews blijkt dat het 

merendeel van de rapporten, namelijk vijf van de acht, als hoofddoel hebben om de rol van de 

gemeenteraad te ondersteunen. Twee van de acht rapporten hebben als hoofddoel om gemeentelijk 

handelen te verbeteren en één rapport heeft als doel om publieke verantwoording te vergroten. Hierbij 

moet wel de opmerking worden geplaatst dat de lijn tussen deze doelen niet eenduidig is te trekken, 

omdat een rapport meerdere doelen kan hebben. Zo kan uit een rapport door het controleren van 

gemeentelijk beleid (ter verbetering van gemeentelijk handelen) lering worden getrokken voor de 

gemeenteraad, waardoor de rol van de gemeenteraad wordt ondersteund. In de interviews zal nader 

worden gekeken hoe de Rekenkamers invulling geven aan haar doelen.  

                                                 
33 Rekenkamerrapport: Woningbouwcoöperaties, Rekenkamercommissie Amersfoort 
34 Rekenkamerrapport: Re-integratiebeleid, Rekenkamer Den Haag 
35 Rekenkamerrapport: Woningbouwcoöperaties, Rekenkamercommissie Amersfoort 
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Van de acht nader onderzochte Rekenkamerrapporten blijkt dat er verschillende soorten mismatches 

zijn (zie paragraaf 5.3). Onder de onderzochte acht Rekenkamerrapporten is er sprake van zeven 

mismatches en één match. Van een match is sprake wanneer de vorm van evaluatie overeenkomt 

met de omgeving (type beleidsnetwerk en type regierol). De mismatches zijn weer onder te verdelen 

in twee categorieën, namelijk Rekenkamerrapporten die meer hadden kunnen evalueren, wanneer 

gekeken wordt naar de omgeving (ondergekwalificeerde mismatches) en minder hadden moeten 

evalueren, volgens de omgeving (overgekwalificeerde mismatches). De drie categorieën worden als 

volgt toegelicht:  

 

Match 

Eén van de onderzochte Rekenkamerrapporten is een match. Er wordt doormiddel van een interview 

gekeken waarom de Rekenkamer dit zo heeft ingestoken.  

 

Ondergekwalificeerde mismatches 

Van ondergekwalificeerde mismatches zijn vijf rapporten bekeken. Van de vijf rapporten zijn er drie 

Rekenkamerrapporten waarbij een effectevaluatie had uitgevoerd kunnen worden en een tweetal 

rapporten waarbij een netwerkevaluatie uitgevoerd had kunnen worden (zie paragraaf 5.4.2, 

evaluatievorm). In de interviews staat de vraag centraal waarom de Rekenkamers het zo hebben 

ingestoken, en welke redenen ze daarvoor hadden. 

 

Overgekwalificeerde mismatches 

Twee van de bekeken rapporten zijn overgekwalificeerde mismatches. Beide Rekenkamers wilden 

meer evalueren dan bij de omgeving past. In deze paragraaf wordt gekeken waarom de Rekenkamers 

het zo hebben ingestoken, welke redenen ze daarvoor hadden en waar ze tegen aan liepen in de 

uitvoering (zie paragraaf 5.4.3 en 5.4.4 over mismatches).  

 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de motivering van de keuzes in het 

onderzoeksonderwerp, de gekozen evaluatievorm en bij de uitvoering van de evaluatievorm. Ten 

slotte wordt gekeken naar de verklaringen van de mismatches: ongekwalificeerde mismatches en 

overgekwalificeerde mismatches. 

5.4.1 Onderzoeksonderwerp 

 

De afweging voor het onderzoeksonderwerp werd in alle gevallen gemaakt tijdens de 

Rekenkamervergadering van de Rekenkamer(commissie). Verscheidende geïnterviewden gaven aan 

dat hierdoor de onafhankelijkheid van de Rekenkamer wordt gewaarborgd.36 Voorafgaand aan de 

keuze werd vaak door de ambtelijke ondersteuning, en wanneer die er niet was, door een lid van de 

Rekenkamer, een groslijst gemaakt van mogelijke onderwerpen. In de vergaderingen van de 

Rekenkamers werd dit teruggebracht tot een ‘short-list’, waarna soms een korte verkenning werd 

gedaan naar deze onderwerpen. Deze korte onderzoeksverkenning werd gedaan bij drie van de acht 

Rekenkamers.37 De keuze werd dan vervolgens gemaakt in de vergadering van de Rekenkamers. 

Bij de Rekenkamers die vooronderzoek deden, werd gezegd dat zij daarbij keken naar aspecten als 

maatschappelijk en financieel belang en naar de mogelijke risico’s voor de gemeente.  

 

                                                 
36 Interview 5, 6, 11,12 
37 Interview 5, 6,12 
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Twee van de Rekenkamers die vooronderzoek deden, keken ook naar het burgerperspectief, maar de 

omgeving werd in alle gevallen buiten beschouwing gelaten.38 Een van de respondenten gaf aan 

experts uit te nodigen om mee te denken over de vooronderzoeken en de mogelijke 

evaluatievormen.39 

 

Er kan een verdeling worden gemaakt in twee deelaspecten, namelijk naar hoe deze ‘gros’ lijst tot 

stand komt en  wie de leden van de Rekenkamers zijn die over de besluitvorming gaan.  

 

De totstandkoming van de groslijst 

Uit interviews met de verschillende betrokkenen van het rapport blijkt dat er verschillende redenen zijn 

om onderwerpen op de groslijst te zetten. In Ede bleek het onderwerp ‘verbonden partijen’ op de 

groslijst te komen, om meer inzicht te krijgen op dit terrein.40  

In Maastricht blijkt het onderwerp ‘jeugdveiligheidsbeleid’ te zijn gekozen omdat er al een eerder 

verkennend onderzoek was gedaan naar hetzelfde onderwerp en hierdoor documenten al beschikbaar 

waren.41 De keuze voor het jeugdveiligheidsbeleid was in dit geval pragmatisch.  

 

In de interviews geven verscheidende respondenten aan dat de motivatie om een onderwerp op de 

groslijst te plaatsen, is dat er een groot maatschappelijk of financieel belang aanwezig is voor de 

gemeente.42  Deze motivering werd gegeven door de Rekenkamers, en maar bij één van de acht 

onderzochte rapporten kwam deze motivering uit de gemeenteraad.43 Vier van de acht Rekenkamers 

gaven aan wel de raad te raadplegen voor onderwerpen en dan binnen de Rekenkamer de afweging 

te maken of het een geschikt onderwerp was (zie besluitvorming).44 45 Drie van de acht Rekenkamers 

gaven tevens aan dat ze burgers raadpleegden voor de aanlevering van onderzoeksonderwerpen.46 

Geen van de onderzochte rapporten betrof een onderwerp naar aanleiding een aangedragen 

onderzoeksonderwerp door burgers.  

 

Besluitvorming 

In deze paragraaf wordt er gekeken naar de leden van de Rekenkamers om zo een beeld te krijgen 

van de personen die bij de besluitvorming betrokken zijn. Zoals eerder beschreven zijn er vijf 

Rekenkamercommissies geïnterviewd en drie Rekenkamers. De Rekenkamers bestaan allemaal uit 

externe leden; deze zijn het bestuur van de Rekenkamer. Het bestuur controleert en maakt besluiten 

voor de Rekenkamer. De Rekenkamers hebben daarnaast allemaal ambtelijke ondersteuning. In twee 

van de drie Rekenkamers wordt het onderzoek ook uitgevoerd door de ambtelijke ondersteuning.47 Bij 

een van de onderzochte Rekenkamers voeren de externe leden zelf het onderzoek uit.48  

 

De vijf onderzochte Rekenkamercommissies bestaan veelal uit gemengde commissies met externe 

leden en raadsleden. De Rekenkamercommissie van Ede heeft als enige alleen externe leden. In een 

Rekenkamercommissie zitten meestal raadsleden.  

                                                 
38 Interview 5, 12 
39 Interview 6 
40 Interview 7 
41 Interview 10 
42 Interview 6,7,11,12 
43 Interview 6    
44 Opmerking: In het geval van Rekenkamercommissies zitten er in sommige gevallen raadsleden in. Deze raadsleden zijn dan 

ook aanwezig bij het besluitvormingsproces (zie besluitvorming) 
45 Interview 5, 9,11,12  
46 Interview 5, 7,11 
47 Interview 5,12 
48 Interview 10 
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De geïnterviewden gaven aan dat wanneer raadsleden in de commissie zitten, het contact met de 

gemeenteraad intensiever is en deze ook vanzelfsprekend meer wordt gehoord in het 

besluitvormingsproces.49  

 

De uitvoering van het onderzoek gebeurt in de meeste Rekenkamercommissies door een extern 

bureau, dat gespecialiseerd is op (Rekenkamer)onderzoek. Dit doen de meeste 

Rekenkamercommissies omdat ze te weinig onderzoekscapaciteit hebben om het onderzoek zelf uit te 

voeren. 

5.4.2 Evaluatievorm 

 

In de vorige paragrafen is gekeken hoe de lokale Rekenkamer aan een onderwerp komt, waar de 

besluitvorming plaatsvindt en hoe deze plaatsvindt. In deze paragraaf wordt gekeken welke afweging 

wordt gemaakt voor de insteek van het onderzoek (evaluatievorm) en de hoofdvraag van het 

onderzoek. De afweging hangt sterk samen met de taken en de doelen van de lokale Rekenkamers, is 

gebleken uit de interviews. Geen van de respondenten gaf aan dat ze eerst naar de omgeving hadden 

gekeken bij de aanvang van een onderzoek.  

 

Evaluatietaken 

De meeste geïnterviewden gaven aan dat de motivatie de keuze voor de insteek van het onderzoek 

was gebaseerd op de wettelijke taken van de Rekenkamer, namelijk het evalueren van gemeentelijk 

beleid op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.50 Vijf van de acht geïnterviewden gaven 

aan dat ze weinig tot geen rechtmatigheidonderzoek doen, maar voornamelijk 

doelmatigheidsonderzoek51 Eén van de respondenten gaf aan dat de toegevoegde waarde voor de 

gemeenteraad minder groot is bij rechtmatigheidonderzoek.52  Drie van de geïnterviewden zeiden 

expliciet dat doeltreffendheid wel het doel van de Rekenkamer was, maar dat het te lastig was om het 

ook daadwerkelijk uit te voeren in de praktijk (zie paragraaf 5.4.3).53 De taken van de Rekenkamer 

waren leidend voor de insteek van het onderzoek. Een van de respondenten vertelde dat dit in de wet 

staat en dus voert de Rekenkamer haar onderzoek zo uit.54  

 

Evaluatiedoel 

Hierbij gaven bijna alle respondenten aan dat ze schreven voor de gemeenteraad, de doelgroep. Een 

van de respondenten gaf aan meer voor het college te schrijven, omdat: ‘veel van de raadsleden de 

rapporten toch niet begrijpen’. 55  Wel gaven de respondenten accentverschillen in het doel aan. 

Sommige respondenten gaven aan de gemeenteraad te willen ondersteunen, door een beleidsterrein 

te evalueren op doelmatigheid en doeltreffendheid en daarover te rapporteren. Andere respondenten 

gaven aan te kijken naar de sturings- en verantwoordingsinformatie richting de raad en te kijken op 

basis van welke informatie de raad het beste kan controleren en sturen. Het eerste perspectief is meer 

het ondersteunen van de gemeenteraad door het controleren van gemeentelijk beleid om daar lering 

uit te trekken. Het tweede perspectief is het meer naar de rol van de gemeenteraad kijken door de 

controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad te ondersteunen: een meer adviserende rol. 

 

                                                 
49 Interview 7, 8, 11 
50 Interview 7, 8, 10  
51 Interview 7, 8, 9, 10, 12  
52 Interview 7 
53 Interview 8, 10, 11 
54 Interview 7 
55 Interview 9 
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Het mantra ‘leren door controleren’ werd veelvuldig in interviews als argument aangedragen. Een 

respondent gaf aan dat veel Rekenkamers het doel hebben om te controleren, maar ‘het gaat om 

leren en niet om controleren’.56  Een aantal respondenten gaf aan dat dit samenhing met de rol van de 

Rekenkamer. ‘De rol van de Rekenkamer is om te controleren en niet om te adviseren, al helemaal 

niet aan het college’.57 

Een andere respondent was van mening dat de Rekenkamer wel zou kunnen adviseren, maar dan 

alleen aan de raad. ‘Je moet niet op de stoel van het college gaan zitten’.58  

 

(Gemeentelijk) beleid of de praktijk 

De rol van de Rekenkamer is om de gemeenteraad te ondersteunen door gemeentelijk beleid te 

evalueren op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid en daarover te rapporteren, gaven 

verscheidende respondenten aan.59 

De afweging om een hoofdvraag te kiezen is voornamelijk gebaseerd op de wettelijke taken. In zeven 

van de acht gevallen werd het gemeentelijk beleid als uitgangspunt genomen. Een van de 

respondenten gaf aan dat zij niet alleen moeten kijken naar gemeentelijk beleid, maar ook literatuur 

moeten zoeken en proberen aan de hand van de praktijk een normenkader te maken.60 Doordat 

gemeentelijk beleid als uitgangspunt wordt genomen, gaf een van de respondenten aan, wordt niet 

gekeken bij externe partijen en kijkt de Rekenkamer naar de sturingsrelatie en niet naar het netwerk.61 

5.5 Verklaringen ‘mismatches’ 

 
In deze paragraaf wordt stil gestaan bij de mismatches, welke vormen van mismatches en welke 

redenen ten grondslag liggen aan deze vormen van mismatches. In de analyse van de onderzochte 

Rekenkamerrapporten is één match geconstateerd. Het is onduidelijk of er sprake is van een bewuste 

match met de omgeving. De Rekenkamer heeft alleen wel uitgebreid vooronderzoek gedaan en bij de 

keuze voor het onderzoeksonderwerp is de gemeenteraad en de burgers geraadpleegd. Hierdoor zijn 

waarborgen ingebouwd voor een match met de omgeving. Hieronder wordt stil gestaan bij de 

mismatches van de Rekenkamerrapporten. 

5.5.1 Ondergekwalificeerde mismatches 

Van een ongekwalificeerde mismatch is sprake wanneer de Rekenkamer minder evalueert dan 

mogelijk is volgens de omgeving. Uit de analyse blijken een tweetal soorten ondergekwalificeerde 

mismatches zijn uitgevoerd door Rekenkamers. De eerste categorie is dat er weinig effectevaluaties 

worden uitgevoerd. Van de acht onderzochte rapporten hebben drie Rekenkamers geen 

effectevaluatie uitgevoerd, terwijl dat wel mogelijk was gezien de omgeving.62 Uit de interviews blijkt 

daar een tweetal redenen voor te zijn. 

 

Geen tijd en geld om diepgaander onderzoek te doen 

Tijdens drie interviews geven de respondenten aan soms wel ‘dieper’ te willen onderzoeken, alleen 

dat er praktische argumenten zijn, zoals tijd en geld om eerder te stoppen.63  

                                                 
56 Interview 4 
57 Interview 11 
58 Interview 10 
59 Interview  5,7,11,12 
60 Interview  9 
61 Interview  7 
62 Rekenkamerrapporten: Utrecht, Zwijndrecht en Parkstad Limburg.  
63 Interview 8, 9, 10  
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De respondenten geven aan dat ze het liefst ‘echt’ effectiviteitonderzoek doen, maar dat dit lastig is, 

omdat zij dan lang aan het onderzoeken zijn en dit veel tijd en geld kost. Zes van de geïnterviewden 

zijn van mening dat men als Rekenkamer wel zo ver mogelijk moet gaan en daarbij altijd moet 

proberen de effectiviteit te achterhalen, als het mogelijk is. 64  In een expertinterview gaven de 

respondenten aan dat de Rekenkamer wel altijd moet proberen effect te meten, ondanks dat er 

onvoldoende gemeentelijke informatie beschikbaar is over prestaties en effecten.65 

 

Terughoudendheid 

Eén van de respondenten geeft aan dat de Rekenkamer soms ook te weinig moed heeft om door te 

gaan, dit omdat Rekenkamers ‘beducht’ zijn om gepakt te worden op woorden en op methode. De 

rekenkamer is daarom erg voorzichtig in het formuleren van adviezen en uitspraken in rapporten.66 

Een van de respondenten gaf tijdens het onderzoek naar verbonden partijen, aan een verbonden 

partij tegen te komen, waarbij er ‘een groot risico was op ondoelmatige besteding’.67  Dit is een 

voorbeeld van de formulering, waarbij de Rekenkamer constateert dat er iets mis is, maar de 

formulering van de Rekenkamer is voorzichtig. De Rekenkamer heeft besloten hierover verder niets 

op te schrijven, omdat het college dan waarschijnlijk de Rekenkamer zou aanvallen, omdat deze het 

niet voldoende zou hebben uitgezocht. Dit zou dan het gehele onderzoek onderuit kunnen halen en 

daarom zijn Rekenkamers erg voorzichtig in de formulering over doelmatigheid en doeltreffendheid.68 

Daarnaast gaf een respondent aan dat ‘het veiliger is om aan de proceskant te gaan zitten voor 

Rekenkamers’, dan om een effectevaluatie uit te voeren.69 

 

Daarnaast blijkt dat er weinig netwerkevaluaties worden uitgevoerd door Rekenkamers. Dit is de 

tweede categorie van ondergekwalificeerde mismatches. Van de onderzochte Rekenkamerrapporten 

hebben twee Rekenkamers geen netwerkevaluatie uitgevoerd, terwijl deze vorm van evaluatie wel 

mogelijk was gezien de omgeving. 70  Uit de interviews blijkt daar een tweetal redenen aan ten 

grondslag te liggen.  

 

Geen toegang tot externe partijen 

Een aantal respondenten gaf in de interviews aan dat in de verordening van vooral 

Rekenkamercommissies niet altijd staat dat ze bij externe partijen mogen kijken.71  Rekenkamers 

mogen wel kijken bij externe partijen, omdat dit staat vastgelegd in de wet. 72 Rekenkamercommissies 

kunnen wel kijken bij externe partijen, maar zee hebben daar officieel niet te bevoegdheid voor en dus 

hangt het van de medewerking van de externe partij af in hoeverre dit mogelijk is.   

 

Routine 

Het is opvallend dat Rekenkamers weinig kijken bij externe partijen. Eén van de respondenten gaf aan 

dat de gemeente tot voor kort altijd de ‘beheersingsgerichte’ regierol in handen had. Dat de gemeente 

soms afhankelijk is van een andere partner, zoals een private organisatie, is iets van de laatste jaren. 

Rekenkamers hebben nooit gekeken bij andere partners.73  

                                                 
64 Interview 5,7,8,10,11,12 
65 Interview 2, 3  
66 Interview 10 
67 Interview 7 
68 Interview 7 
69 Interview 4 
70 Rekenkamerrapport: Ede en Amersfoort 
71 Interview 2,3, 7 
72 Gemeentewet art: 183, 184 
73 Interview 11 
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Rekenkamers kijken altijd naar de gemeente en betrekken daar zelden externe partners in. Eén van 

de redenen voor het niet kijken naar netwerken is dat Rekenkamers gemeentelijk beleid als 

uitgangspunt nemen. Rekenkamers zijn niet gewend te kijken naar het netwerk.  

Ditzelfde geldt voor ex-ante onderzoek. Geen van de acht onderzochte Rekenkamerrapporten heeft 

een evaluatie vooraf uitgevoerd (ex-ante). In de interviews gaven de respondenten aan dat het vooraf 

evalueren geen prioriteit heeft. Geen van de Rekenkamers heeft hier ervaring mee.74 

5.5.2 Overgekwalificeerde mismatches 

Bij een overgekwalificeerde mismatch wilde de Rekenkamer meer evalueren dan mogelijk is gezien de 

omgeving. Rekenkamers gingen aan de slag met de gekozen evaluatievorm, maar kwamen tijdens de 

uitvoering vaak obstakels tegen waardoor de gekozen evaluatievorm lastig te handhaven was. Uit de 

interviews bleek dat bij een tweetal rapporten Rekenkamers tijdens het uitvoeren van de 

evaluatievorm andere keuzes moesten maken, omdat de Rekenkamers hun vraag niet konden 

beantwoorden. Dit zijn de zogenaamde overgekwalificeerde mismatches. De reden hiervoor is dat er 

onvoldoende gemeentelijke informatie is.   

 

Tijdens twee interviews kwam naar voren dat de Rekenkamers tot de conclusie waren gekomen dat 

de hoofdvraag niet te beantwoorden was. In het geval van de Rekenkamer Maastricht en Veenendaal 

is gekeken naar jeugdveiligheidsbeleid (Maastricht) en het jeugdbeleid (Veenendaal). Beide 

Rekenkamers hadden als doel om een effectevaluatie uit te voeren, maar kwamen halverwege het 

onderzoek erachter dat er onvoldoende gemeentelijke informatie was om de relatie te leggen tussen 

het beleid en de effecten. De Rekenkamer Veenendaal concludeerde dat er ‘structurele 

verantwoordingsinformatie ontbrak van de instellingen’. 75  De Rekenkamer van Maastricht 

constateerde dat ‘effecten niet systematisch worden gemonitord’. 76  Beide Rekenkamers 

concludeerden dat de doeltreffendheid niet te meten was, omdat er onvoldoende gemeentelijke 

informatie was om verband te leggen tussen prestaties en effecten. Daarnaast gaven twee van de 

geïnterviewden aan dat het vaak het geval is dat gemeenten haar doelen formuleren in prestaties en 

niet in effecten. Hierdoor is het voor een Rekenkamer onmogelijk om een effectevaluatie uit te 

voeren.77 Uiteindelijk hebben de beide Rekenkamers een aanbeveling gedaan aan het college om de 

relatie tussen beleid en prestaties en effecten inzichtelijk te maken. Het blijkt dus dat beide 

Rekenkamers meer wilden evalueren dan ze konden evalueren. Er is hier dan ook sprake van een 

overgekwalificeerde mismatch.  

 

 

 

                                                 
74 Interview 11, 12 
75 Rekenkamerrapport: Jeugdbeleid, Rekenkamercommissie Veenendaal 
76 Rekenkamerrapport: Jeugdveiligheidsbeleid, Rekenkamer Maastricht 
77 Interview 2,3 
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Hoofdstuk 6 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk worden op basis van de bevindingen uit het empirische onderzoek, conclusies 

getrokken. Allereerst worden eerst de empirische deelvragen beantwoord, en dit leidt uiteindelijk tot de 

beantwoording van de hoofdvraag. Ten slotte worden er in paragraaf 6.6 een aantal aanbevelingen 

geformuleerd.  

6.1 Welke gemeentelijke beleidsnetwerken worden geëvalueerd in de rapporten?  

 

De veertien bekeken rapporten betroffen verschillende soorten beleidsnetwerken. Zes gemeentelijke 

beleidsnetwerken werden geëvalueerd, vier uitvoerende beleidsnetwerken en vier maatschappelijke 

beleidsnetwerken. Er zijn geen faciliterende beleidsnetwerken geëvalueerd. Het is onduidelijk waarom 

Rekenkamers weinig faciliterende beleidsnetwerken evalueren. Waarschijnlijk is het omdat de 

gemeente in een faciliterend beleidsnetwerk niet haar eigen beleid vormgeeft en geen 

doorzettingsmacht heeft. Hierdoor kan de Rekenkamer geen (gemeentelijk) beleid als uitgangspunt 

nemen en kan het geen uitspraak doen over de effectiviteit van de relatie of het beleidsnetwerk, 

vanwege het ontbreken van de doorzettingsmacht. De Rekenkamer kan dan alleen het proces 

evalueren, maar er blijkt weinig animo voor het evalueren van een faciliterend beleidsnetwerk.  

6.2 Hoe geeft de gemeente invulling aan de regisserende rol?  

 

Zo divers als de verschillende soorten beleidsnetwerken waren, zo divers was ook de gemeentelijke 

regierol in deze beleidsnetwerken. Zo zijn er vijf beheersingsgerichte regierollen, vier uitvoerende 

regierollen, vier visionaire regierollen en één faciliterende regierol bekeken in de onderzochte 

rapporten. Bij dertien van de Rekenkamerrapporten kwam de gemeentelijke regierol overeen met het 

beleidsnetwerk. In één geval nam de gemeente een andere soort regierol aan verwacht kan worden 

bij het beleidsnetwerk. De gemeente Veenendaal nam een faciliterende regierol op zich in een 

gemeentelijk beleidsnetwerk. Er kan geconcludeerd worden dat de typen regierollen redelijk 

overeenkomen met de typen beleidsnetwerken.  

 

6.3 Hoe evalueren lokale Rekenkamers de gemeentelijke regierol in netwerken? 

 

De veertien onderzochte Rekenkamerrapporten zijn op vier verschillende manieren geëvalueerd. Bij 

de rapporten is slechts één effectevaluatie, één maatschappelijke evaluatie en één netwerkevaluatie 

uitgevoerd. Bij de andere elf rapporten is de sturingsrelatie geëvalueerd.  

 

Het is opvallend dat in elf rapporten de sturingsrelatie is geëvalueerd, waarbij deze is uitgevoerd aan 

de hand van een van tevoren opgesteld normenkader, hierbij wordt de sturingsrelatie (regie) getoetst. 

Rekenkamers blijken vooral de regie te toetsen, maar kijkend naar de verschillende evaluatievormen 

is dit niet altijd een match met de omgeving. De gemeenteraad, onderdeel van de omgeving, heeft 

soms behoefte aan meer of andere soorten evaluaties. Het niet aansluiten bij de omgeving, wordt een 

mismatch genoemd. Van de veertien bekeken Rekenkamerrapporten is er sprake van dertien 

mismatches en één match. Er zijn hierbij twee soorten mismatches te onderscheiden.  
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Ondergekwalificeerde mismatch 

Bij deze vorm van mismatch is er minder geëvalueerd dan mogelijk was. Er is maar één 

effectevaluatie uitgevoerd. Wanneer de evaluaties van de sturingsrelatie worden bekeken blijkt dat bij 

deze evaluatievorm geen uitspraak wordt gedaan over het effect. Dit terwijl er wel een uitspraak over 

het effect kan worden gedaan. Daarnaast is er maar één netwerkevaluatie uitgevoerd. In alle andere 

gevallen is gekeken naar de relatie, terwijl er gekeken naar de omgeving in een aantal gevallen wel 

naar het netwerk gekeken had kunnen worden. In de ondergekwalificeerde mismatches zijn twee 

categorieën te onderscheiden, namelijk de categorie waarbij effectevaluatie en waarbij een 

netwerkevaluatie had uitgevoerd kunnen worden. In de interviews is gekeken waarom Rekenkamers 

weinig netwerk- of effectevaluaties uitvoeren (zie verder).  

 

Overgekwalificeerde mismatch 

Bij deze vorm van mismatch was de intentie om meer te evalueren, maar dit bleek niet mogelijk te zijn 

omdat de gemeente geen doorzettingsmacht en daardoor geen invloed had op de effecten, dit was 

het geval bij een tweetal rapporten.  

 

In het volgende schema wordt het overzicht gegeven van de bekeken rapporten en de bij behorende 

indeling naar beleidsnetwerk, regierol en evaluatievorm. Er is daarbij gekeken of er sprake is van een 

match. 

 

Rekenkamer(commissie)  Beleidsnetwerk  Regierol  Evaluatievorm  Match?  

Kollumerland Gemeentelijk Beheersingsgerichte Maatschappelijke 

evaluatie 

Nee 

Den Haag Gemeentelijk Beheersingsgerichte Effectevaluatie Ja 

Utrecht Gemeentelijk Beheersingsgerichte Sturingsrelatie Nee 

Zwijndrecht Uitvoerend Uitvoerend Sturingsrelatie Toch een 

mismatch 

Gouda (Cyclus nv) Gemeentelijk Beheersingsgerichte Sturingsrelatie Nee 

Gouda (Schouwburg) Gemeentelijk Beheersingsgerichte Sturingsrelatie Nee 

Maastricht Uitvoerend Uitvoerend Sturingsrelatie Toch een 

mismatch 

Parkstad Limburg Uitvoerend Uitvoerend Sturingsrelatie Toch een 

mismatch 

Veenendaal Gemeentelijk Faciliterende Netwerkevaluatie Nee 

Ede (Stichting ede 

centrum) 

Maatschappelijk Visionaire Sturingsrelatie Nee 

Leeuwarden Maatschappelijk Visionaire Sturingsrelatie Nee 

Hardenberg Uitvoerend Uitvoerend Sturingsrelatie Toch een 

mismatch 

Ede (grondbeleid) Maatschappelijk Visionaire Sturingsrelatie Nee 

Amersfoort Maatschappelijk Visionaire Sturingsevaluatie Nee 

Figuur 22: Overzicht onderzochte Rekenkamer(commissie)s  

 

In het geval van vier Rekenkamerrapporten is sprake van een mismatch, ondanks dat de vormen van 

evaluatie overeenkomen met de omgeving, type beleidsnetwerk en type regierol. Dit komt omdat bij 

deze vier rapporten een evaluatie van de sturingsrelatie is uitgevoerd en hierbij alleen gekeken is naar 

het proces. Er is aan de hand van een normenkader getoetst, en er is bij geen van de rapporten 

gekeken naar het effect van de sturingsrelaties. Dit had wel gekund, volgens de omgeving.  
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6.4 Waarom evalueren lokale Rekenkamers de gemeentelijke regierol zoals ze doen?  

 

In de vorige paragraaf zijn dertien mismatches geconstateerd. Vervolgens is met zeven betrokkenen 

van deze Rekenkamerrapporten gesproken, waarbij volgens de analyse sprake is van een mismatch. 

Daarnaast is gesproken met een betrokkene van een rapport, waarbij er volgens de analyse sprake 

was van een match. In deze paragraaf wordt geconcludeerd waarom de lokale Rekenkamer de 

gemeentelijke regierol zo hebben geëvalueerd zoals ze hebben gedaan.  

 

Uit de interviews blijkt dat er een spanning is tussen de onafhankelijkheid van de Rekenkamer en het 

doel van het Rekenkamer, namelijk het ondersteunen van de gemeenteraad. Deze spanning bestaat 

zowel bij de keuze voor het onderzoeksonderwerp, waarbij er besloten moet worden welk onderwerp 

wordt onderzocht, als bij de uiteindelijke insteek van de evaluatie, de evaluatievorm.  

 

Onderzoeksonderwerp 

De Rekenkamers die aangaven voor de gemeenteraad te schrijven, raadpleegden de gemeenteraad 

zelden tot niet voor suggesties voor de hoofdvraag, tenzij het een Rekenkamercommissie betrof. In 

dat geval leverde de raadsleden in die commissie wel suggesties aan. Daarnaast was maar één van 

de onderzochte acht rapporten op initiatief van raadsleden en geen onderzoeksonderwerp op initiatief 

van burgers. Dit is een opvallend gegeven, want de Rekenkamer schrijft haar onderzoeken voor de 

gemeenteraad en indirect voor de burgers van de gemeente. De onafhankelijkheid van Rekenkamers 

is belangrijk, zodat de Rekenkamer zowel de raad als het college en de ambtelijke organisatie kan 

onderzoeken. Toch haalt de Rekenkamer haar legitimiteit uit het onderzoeken van onderwerpen die 

relevant zijn voor raadsleden en burgers en daarvoor zou het dan ook moeten overleggen met deze 

groepen. Voor Rekenkamercommissies geldt dat er vaak raadsleden in de commissie zitten en 

daarmee hebben Rekenkamercommissies meer gevoel met de raad dan een Rekenkamer. 

Desalniettemin moet een Rekenkamercommissie meer raadsleden raadplegen dan alleen de 

commissie. Zowel voor Rekenkamers als Rekenkamercommissies geldt dat er gekeken moet worden 

naar onderwerpen die van belang zijn voor burgers, door deze op een manier te raadplegen. Het gaat 

hierbij niet om de vorm van evaluatie, want hierin is de Rekenkamer vrij om te beslissen, maar over de 

keuze van het onderzoeksonderwerp.  

 

Evaluatievorm 

Uit het onderzoek blijkt dat de Rekenkamer haar taken centraal stelt bij het doen van onderzoek. De 

Rekenkamer kijkt welke taken zij inzet om het gemeentelijke beleid te evalueren. Zij maakt een 

afweging uit de taken (rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid). De Rekenkamers geven 

aan dat het accent ligt op doelmatigheidsonderzoek. De meeste Rekenkamers zouden meer 

doeltreffendheids onderzoek kunnen doen, maar dit blijkt niet altijd mogelijk gedurende het onderzoek 

(zie paragraaf verklaringen mismatches). Rechtmatigheidonderzoek wordt door bijna alle 

respondenten gezien als een minder grote prioriteit, waar de Rekenkamer van minder toegevoegde 

waarde voor de raad is.  

 

Naast dat de taken centraal staan, staat het doel van het rapport centraal. Voor de meeste 

Rekenkamers is het ondersteunen van de gemeenteraad het doel. Wel verschilden de meningen over 

de rol van de Rekenkamer hierin. Moet de Rekenkamer gemeentelijk beleid controleren en daarover 

aan de raad rapporteren, en daarmee de rol van de gemeenteraad ondersteunen of moet de 

Rekenkamer meer adviseren aan de gemeenteraad? De respondenten zijn verdeeld of controle of 

leren centraal moet staan.  
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Uit de rapporten van de Rekenkamer lijkt de Rekenkamer meer prioriteit te geven aan controleren. In 

de elf rapporten (evaluatie van de sturingsrelatie) wordt getoetst of de gemeente de sturingsrelatie 

goed had vorm gegeven voor het gemeentebestuur (het college en de gemeenteraad). De 

Rekenkamers toetsen (controleren) hierbij regie. Uit de analyse van de veertien onderzochte 

rapporten blijkt de controlerende taak van de lokale Rekenkamer centraal te staan en ondersteunt het 

door controle de gemeenteraad.  

6.5 Verklaringen ‘mismatches’ 

 

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het bestaan van de ‘mismatches’. Allereerst omdat 

tijdens het bepalen van de evaluatievorm voor het onderzoek niet gekeken wordt naar de omgeving. 

Dit terwijl de omgeving wel bepalend is voor de doelgroep (de gemeenteraad). Er kan worden 

voorkomen dat mismatches ontstaan. Dit geldt zowel voor de ‘onder’- als ‘over’- gekwalificeerde 

mismatches. Eveneens geldt voor beide dat de Rekenkamer het controleren centraal stelt in haar 

onderzoeken. Hiermee zetten Rekenkamers de taken centraal en niet het doel, namelijk de 

gemeenteraad ondersteunen. Daardoor wordt niet gekeken naar de informatie waaraan de 

gemeenteraad behoefte heeft, maar naar welke taken de Rekenkamer heeft en daarmee welke 

onderzoeksmogelijkheden. De Rekenkamer moet terug gaan naar de kern; namelijk het ondersteunen 

van de gemeenteraad en om invulling te geven aan dit doel hebben lokale Rekenkamers een drietal 

taken tot hun beschikking. De taken van de Rekenkamer zijn hiermee niet leidend, maar dienen de 

gemeenteraad te ondersteunen. 

 

Ondergekwalificeerde mismatches 

Eerder is al geconcludeerd dat er elf ondergekwalificeerde mismatches zijn, die allemaal een evaluatie 

van de sturingsrelatie uitvoeren, terwijl de omgeving vroeg om een effect-, netwerk- of 

maatschappelijk evaluatie. Vooral het gebrek aan effect- en netwerkevaluaties blijkt uit de analyse van 

de Rekenkamerrapporten. Uit het onderzoek komt naar voren dat er een aantal redenen zijn waarom 

Rekenkamers geen effect- of netwerkevaluatie uitvoeren. De belangrijkste redenen zijn net genoemd. 

Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke redenen voor het lagere aantal effect- en 

netwerkevaluaties:  

 

Tijd en Geld 

Rekenkamers hebben niet altijd de tijd of het geld om een effectevaluatie uit te voeren. Hiervoor moet 

vaak veel informatie worden vergaard die niet altijd direct voor handen is. Het vraagt namelijk inzicht in 

de relatie tussen de prestaties en effecten; om deze relatie inzichtelijk te maken is veel onderzoekstijd 

nodig en dus veel geld. 

 

Terughoudendheid 

Rekenkamers zijn ‘beducht’ om een uitspraak te doen over de effectiviteit, want effectiviteitonderzoek 

is lastig 'hard' te krijgen. Rekenkamers zijn bang om door het college gepakt te worden op uitspraken 

en is daardoor voorzichtig in haar uitspraken over het wel of over het niet effectief zijn van beleid.  
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Er zijn een tweetal redenen waarom er weinig netwerkevaluaties worden uitgevoerd: 

 

Geen toegang tot externe partijen 

Niet alle Rekenkamers hebben toegang tot externe partijen. Dit betreft voornamelijk 

Rekenkamercommissies waarbij dit niet in de verordening is vastgelegd. Voor sommige 

Rekenkamercommissies is het dan onmogelijk om naar het netwerk met externe partijen te kijken, 

waardoor zij naar de relatie kijken. Voor Rekenkamers geldt dat niet. Zij mogen wel kijken bij externe 

partijen, zonder toestemming van de onderzochte organisatie.  

 

Routine  

Naast het ontbreken van de mogelijkheid tot evaluatie; is het ook een routinekwestie, want 

Rekenkamers hebben nooit gekeken naar netwerken, en omdat gemeentelijk beleid als uitgangspunt 

wordt genomen zijn Rekenkamers niet gewend om netwerkevaluaties uit te voeren. Dit kan wel een 

meerwaarde hebben voor de gemeenteraad. 

 

Overgekwalificeerde mismatches 

Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van twee ondergekwalificeerde mismatches van de 

veertien onderzochte Rekenkamerrapporten. De reden daarvoor is dat er voor Rekenkamers 

gemeentelijke informatie ontbrak om een uitspraak te doen over het effect. De Rekenkamers hebben 

dan besloten om geen effectevaluatie uit te voeren en hebben het gemeentebestuur aanbevolen om 

de prestaties en de effecten inzichtelijk te maken. Dit hadden de Rekenkamers kunnen voorkomen 

door van te voren de omgeving te verkennen en hun vorm van evaluatie aan te passen op de 

omgeving.  

 

De twee soorten geconstateerde mismatches zijn niet wenselijk, omdat de Rekenkamer wil aansluiten 

bij de omgeving (type netwerk en type regie) en bij de doelgroep, de gemeenteraad. Wanneer een 

Rekenkamer een ondergekwalificeerde mismatch uitvoert, mist zij een kans. Zij kan meer evalueren 

dan dat zij heeft gedaan in haar evaluatie, en dit zou van meerwaarde zijn voor de gemeenteraad. De 

Rekenkamer is het controleorgaan bij uitstek om onderwerpen op de raadsagenda te zetten, maar ook 

om gemeentelijk beleid te evalueren. Hiervoor moet de Rekenkamer zo ver mogelijk gaan als mogelijk 

is in haar omgeving.  

Als de Rekenkamer een bovengekwalificeerde mismatch uitvoert, heeft zij meer willen evalueren dan 

in haar omgeving mogelijk is. Dit is in feite zonde van de tijd, het geld en de genomen moeite om 

bijvoorbeeld een effectevaluatie uit te voeren. Als Rekenkamer is het daarom van belang rekening te 

houden met de omgeving. Daarbij hoort zowel het netwerk en de regierol als het doel, namelijk het 

ondersteunen van de raad.  

 

Om te verkomen dat deze mismatches ontstaan worden in de volgende paragraaf een aantal 

aanbevelingen gedaan.  

6.6 Aanbevelingen  

 

In deze paragraaf worden aan lokale Rekenkamers aanbevelingen gedaan voor het evalueren van de 

gemeentelijke regierol in netwerken. 

 
Als de Rekenkamer als doel zou stellen de rol van de gemeenteraad te ondersteunen, dan is het 

afhankelijk van de omgeving om te bepalen welke evaluatievorm het meest geschikt is (zie tabel 10 in 

hoofdstuk 3). Wanneer Rekenkamers niet rekening houden met de omgeving ontstaat een mismatch. 



Toetsen van regie 

 

                                                                                    
Masterscriptie Publiek Management, Universiteit Utrecht, V.W.Ruijter 70 

Deze mismatch heeft als gevolg dat het Rekenkamerrapport niet aansluit bij het doel, namelijk om de 

gemeenteraad te ondersteunen.  

 

De Rekenkamer kan haar onafhankelijkheid behouden, door de raad te raadplegen over 

onderzoeksonderwerpen en daarna zelf de afweging te maken over de evaluatievorm. Deze 

evaluatievorm moet wel aansluiten op de omgeving. Wanneer de Rekenkamer het ondersteunen van 

de raad als doel zou stellen, kan de Rekenkamer eveneens besluiten om bijvoorbeeld een evaluatie 

vooraf (ex-ante) uit te voeren op die manier kan zij de raad handvaten bieden over het omgaan met de 

informatievoorziening bij bijvoorbeeld een groot project.  

Met dit evaluatiemoment wordt de kaderstellende rol en niet alleen de controlerende rol van de raad 

ondersteund. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om niet alleen naar gemeentelijk beleid te kijken, 

maar ook naar de praktijk en op basis daarvan een normenkader vast te stellen. Dit is van 

meerwaarde voor de gemeenteraad.  

 

Hiermee laat de Rekenkamer niet haar taken los, maar gaat er flexibel mee om en ziet deze als 

middel om haar doel te bereiken. Daarbij hoort het raadplegen van de gemeenteraad en haar burgers, 

zodat de Rekenkamer haar legitimiteit vergroot, zonder haar onafhankelijkheid te verliezen. Daarnaast 

moet de Rekenkamer haar evaluatievorm afstemmen op de omgeving (netwerk & regierol) om zo 

mismatches te verkomen, dit kan tevens zonder de onafhankelijkheid als Rekenkamer te verliezen. 

 

De aanbevelingen zijn in de volgende (praktische) adviezen te verwoorden.  

 

- Betrek bij de onderwerpselectie de gemeenteraad en burgers, om de legitimiteit van de 

selectie te waarborgen. 

 

- Bepaal als Rekenkamer vooraf in welke omgeving de gemeente zich bevindt en welke rol de 

gemeente op zich neemt in deze omgeving (beleidsnetwerk en regierol). Dit kan eventueel via 

een vooronderzoek.  

 

- Stem de evaluatievorm af op de omgeving en daarmee het doel van de evaluatie, namelijk de 

ondersteuning van de gemeenteraad. Dit voorkomt ‘onder’- en ‘over’- gekwalificeerde 

mismatches.  

 

- Gebruik de taken van de Rekenkamer als middel om het doel te ondersteunen. Dit zorgt 

ervoor dat de Rekenkamer niet te ver van de raad en de burgers komt af te staan. 

 

- Behoud de onafhankelijkheid als Rekenkamer door de evaluatievorm te bepalen, zodat ook de 

gemeenteraad kan worden onderzocht. Daarmee onderscheid de Rekenkamer zich tevens 

van andere gemeentelijke controleorganen.  

 
- Wees niet te terughoudend om het effect en/of het netwerk te evalueren.  

 

- Wees niet bang als Rekenkamer om een evaluatie vooraf uit te voeren of gemeentelijk beleid 

los te laten. Dit kan het doel, namelijk het ondersteunen van de gemeenteraad, ten goede 

komen en hiermee kan de Rekenkamer meerwaarde creëren voor de raad. 
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