
 

De Rekenkamer Breda, aangenaam! 
 
Het bestuur van de Rekenkamer Breda is vernieuwd en heeft ook haar werkwijze van een nieuw en 
hedendaags jasje voorzien. Deze aanpassing vindt plaats op een moment waarop ook het 
vergadermodel van de gemeente vernieuwd wordt en wordt getransformeerd tot het Bredaas 
beRaad. Een uitgelezen moment om beide vernieuwingen te combineren! Hoe? We lichten het graag 
aan u toe. 

 

De missie van de Rekenkamer 
 
 
 
 
 
Onze missie ligt daarmee dicht tegen het werk van de gemeenteraad aan. Wij positioneren ons dan 
ook graag nadrukkelijk als een adviseur van de raad en willen met onze onderzoeken en adviezen de 
raad helpen in zijn kaderstellende en controlerende rol. En dat we dit doen vanuit het perspectief 
van de burgers van Breda is vanzelfsprekend. Burger-georiënteerd werken, zo noemen wij dat. 

 

Onafhankelijk en nabij 
Natuurlijk, wij verrichten onafhankelijk en professioneel ons werk. Soms onderzoeken we zaken die 
in het verleden hebben gespeeld om aan te kunnen reiken wat de leerpunten zijn. We sluiten 
daarnaast heel graag aan op de politieke actualiteit, op de agenda van de raad, om zaken te 
onderzoeken waarover de raad nog een besluit moet nemen. Niet om te adviseren wat de raad moet 
besluiten – daar gaan wij niet over – maar om de raad te helpen om een goed doordacht besluit te 
kunnen nemen. En dan kan het bijvoorbeeld gaan om een onafhankelijk feitenrelaas, een uit te 
voeren risicoanalyse of een second opinion op een voorgenomen belangrijk besluit voor de stad en 
haar inwoners. Dat doen we dan op verzoek van de raad.  
 
We realiseren ons dat dit een nieuwe koers is van de Rekenkamer en ook voor de raad een nieuwe 
mogelijkheid om van het werk van de Rekenkamer gebruik te kunnen maken. We gaan er graag over 
in gesprek met de raad, via de fracties, de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg. 

 

Vernieuwende vormen 
De Rekenkamer Breda heeft een traditie hoog te houden van kwalitatief hoogwaardige rapporten. 
Daar is landelijke erkenning voor en dat willen we graag zo houden. Daarnaast zullen we ook met 
andere, vernieuwende vormen gaan werken om onze adviezen en onderzoeksresultaten aan te 
bieden. Denk daarbij aan een beknopte rekenkamerbrief, een laagdrempelige presentatie of een 
samenvattende infographic. Belangrijk voordeel hiervan is dat we de doorlooptijd van een onderzoek 
kunnen beperken. Dat is zeker van belang als we onderwerpen onderzoeken die in de politieke 
actualiteit staan en waar de raad op korte termijn een besluit over moet nemen. Ook zullen we 
nadrukkelijk gebruik gaan maken van de voordelen die nieuwe technieken en social media ons 
bieden. En daar hoort natuurlijk ook het opzetten van een nieuwe, eigen website bij: 
www.rekenkamerbreda.nl .  

  

De Rekenkamer Breda wil het publiek vertrouwen bevorderen door het presteren van de 
gemeente te helpen verbeteren. 
 

http://www.rekenkamerbreda.nl/


 
 
We benutten graag de voordelen van het Bredaas beRaad 
Met het nieuwe vergadermodel van de raad wordt het BOB-model vorm en inhoud gegeven. Dit is 
voor de Rekenkamer Breda een goed passend model om onze rapporten en adviezen in het politieke 
proces in te brengen: 
 

 Wij doen ons werk en leveren een product (rapport, brief, presentatie inclusief 
raadsvoorstel) op; 

 Wij presenteren dit product in de Beeldvormende raad en geven graag een toelichting aan 
de hand van vragen van raadsleden en fractievolgers; 

 In de week daarna geeft het college zijn bestuurlijke reactie tijdens de Oordeelsvormende 
raad en gaat de raad met elkaar en met het college in debat; 

 Afhankelijk van de uitkomsten van de Oordeelsvormende raad wordt door de raad zelf 
besloten hoe besluitvorming wordt gepleegd over het product van de Rekenkamer (hamer- 
of debatraad). 

 
Hiermee benutten we een belangrijk voordeel van het Bredaas beRaad, namelijk dat de 
besluitvorming over een product van de Rekenkamer binnen een tijdsbestek van een paar weken kan 
plaatsvinden. En dat is pure winst, zeker als het gaat om zaken waar de raad op korte termijn een 
besluit over moet nemen. 

 

Niet van de raad, maar wel voor de raad 
De Rekenkamer Breda maakt haar eigen afwegingen. Maar dat doen wij wel door ons oor goed te 
luister te leggen bij de gemeenteraad. Wij zijn niet van de raad, maar werken wel nadrukkelijk voor 
de raad. Dat zit in onze genen, naast de professionaliteit van onderzoek en het werken vanuit het 
perspectief van de Bredase burger. Een mooie mix.  

 

Dansen doe je met z’n tweeën……. 
‘It takes Two to Tango’; voor het realiseren van onze ambities is een professionele samenwerking 
met de raad essentieel. Wij zijn zeer gemotiveerd om hier vorm en inhoud aan te gaan geven, wij 
geloven in ons partnerschap met de raad. Laten we er samen een succes van maken. 
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