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Rekenkamercommissie gemeente Lochem 
 

 
MISSIE 
De rekenkamercommissie van de gemeente Lochem is een betrokken en constructieve 
partner van de gemeenteraad (hierna: raad) en helpt de raad bij zijn kaderstellende en 
controlerende rol. Met een open en positief-kritische houding draagt de 
rekenkamercommissie bij aan inzichten in de doelmatigheid, effectiviteit en rechtmatigheid 
van beleid en uitvoering van taken door het gemeentebestuur. De rekenkamercommissie 
doet op een onafhankelijke en zorgvuldige wijze onderzoek dat leidt tot toekomstgerichte 
aanbevelingen aan de raad. Het leren en stimuleren van verbeteringen in de uitvoering van 
taken staat voorop naast het versterken van de rol van de raad. De gemeente Lochem wil 
een overheid zijn die voor en met de samenleving werkt. De onderzoeken en adviezen van 
de commissie richten zich dan ook op het samenspel tussen de raad, het college, de 
organisatie én de samenleving. Het perspectief van de inwoners is een belangrijke 
invalshoek en inspiratie voor onderzoek. 
 

 
VISIE 
De rekenkamercommissie is onafhankelijk: zij maakt een eigen afweging in de keuze van te 
onderzoeken onderwerpen en werkzaamheden en is neutraal in de analyses, beoordelingen 
en aanbevelingen. Om een constructieve partner te zijn wordt terdege rekening gehouden 
met de vragen en behoeften aan inzicht die leven in de raad. Goed contact met de raad is 
hiervoor essentieel.  
Het doen van onafhankelijk, deskundig en zorgvuldig onderzoek is de hoofdtaak van de 
rekenkamercommissie. Maar naast traditionele onderzoeken en onderzoeksrapporten 
worden ook andere middelen ingezet om de raad te voeden met inzichten en adviezen.  
De rekenkamercommissie ziet het als haar taak om periodiek te monitoren of en op welke 
wijze de aanbevelingen zijn overgenomen en geïmplementeerd. Als rekenkamercommissie 
staan wij open voor de samenwerking met andere rekenkamers of andere partijen, indien dit 
bijdraagt aan de kwaliteit en/of bruikbaarheid van onderzoek en het eigen professionalisme. 
 
De kernwoorden van de rekenkamercommissie, naast onafhankelijkheid, zijn: 
 
 constructief, zowel naar de raad als naar het college en de ambtelijke organisatie; 
 deskundig. De rekenkamercommissie is deskundig in het opzetten en (laten) uitvoeren 

van rekenkameronderzoeken. Waar nodig laat de commissie zich bijstaan door een 
expert/deskundige; 

 zorgvuldig. Zorgvuldigheid kan soms op gespannen voet staan met snelheid. De 
rekenkamercommissie kiest in dergelijke gevallen duidelijk voor de zorgvuldigheid waar 
het gaat om het uitbrengen van onderzoeksrapporten; 

 toegankelijk. De rekenkamercommissie bezoekt raadsvergaderingen en andere 
raadsbijeenkomsten en zoekt raadsleden op; 

 zichtbaar en benaderbaar. De rekenkamercommissie is transparant in haar 
werkzaamheden en benaderbaar voor inwoners en partners van de gemeente. De 
website speelt hierin een belangrijke rol door over programmering en resultaten van 
onderzoeken te publiceren evenals de contactgegevens; 

 zelfevaluatie. Voortdurend houdt de rekenkamercommissie zichzelf een spiegel voor. 
De natuurlijke momenten hiervoor zijn na afronding van een onderzoek en bij het 
opstellen van het jaarverslag/jaarprogramma. Onafhankelijkheid, kwaliteit, onderlinge 
samenwerking, gevolgde processen en mate van aanhaken bij de belevingswereld van 
de raad zijn daarbij parameters. 


