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Workshop

‘Bouw je eigen rekenkamer’

‘Bouw je eigen rekenkamer’
Wat houdt de workshop in?
De workshop is erop gericht om de deelnemers inzicht te bieden in het fenomeen
(gemeentelijke) rekenkamer. Op interactieve wijze wordt verkend hoe de
rekenkamer(functie) kan worden ingericht, hoe de samenstelling en werkwijze
kunnen zijn, welke onderwerpen de rekenkamer kan onderzoeken en tegen welke
problemen ze aan kan lopen.

Waar wordt de workshop gehouden?
De workshops worden gegeven op locatie, dat wil zeggen in het gemeente- of
stadhuis of op een andere plaats die door u wordt aangewezen.

Zijn er kosten aan verbonden?
Voor wie is de workshop bedoeld?
De workshop is bedoeld voor gemeenteraadsleden, burgemeesters, wethouders,
leden van rekeningencommissies, griffiers en bij het onderwerp betrokken
ambtenaren. Het is mogelijk om de workshop samen te houden met (een)
buurgemeente(n).
Het aantal deelnemers is minimaal 15 en maximaal 25.

Programma workshop
De workshop begint met een inleiding over de Algemene Rekenkamer, de
ontwikkelingen rond de gemeentelijke rekenkamer(functie) en het wettelijk
kader. Hierna volgt uitleg over de opdracht ‘Bouw je eigen rekenkamer’.
De deelnemers gaan vervolgens uiteen in drie ‘gemengde’ groepjes om aan de
opdracht te werken. Daarna is er een plenaire terugkoppeling en discussie.
In totaal neemt de workshop 2,5 à 3 uur in beslag.

Door wie wordt de workshop gegeven?
De Algemene Rekenkamer heeft een pool van medewerkers samengesteld die de
workshops leiden. Ze hebben kennis van en ervaring met het uitvoeren van
onderzoek op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid of beleidsevaluatie
en kennis van mogelijke taken en functies van lokale rekenkamers. Twee of drie
medewerkers geven de workshop.

De Algemene Rekenkamer vraagt als tegemoetkoming in de kosten 75 euro per
workshop.

Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben of zich op willen geven voor de
workshop, dan kunt u een email sturen naar workshops@rekenkamer.nl.
Vermeldt u duidelijk uw naam en telefoonnummer. We nemen contact met u op
over de precieze invulling van de workshop en om praktische afspraken te maken.
U kunt ook bellen met de Afdeling Bestuursondersteuning van de Algemene
Rekenkamer, telefoon 070-3424338.

