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Wat is de kernvraag van je
onderzoek en waarom heb je dit
onderwerp gekozen? Waar was je
nieuwsgierig naar en waarom?
Op welke wijze hebben de lokale rekenkameronderzoeken
in de gemeenten Tiel, Zutphen, Doetinchem en Harderwijk
doorwerking gehad op de beleids- en besluitvorming van

Wat is de bijdrage van de scriptie aan
de theorie en praktijk op het gebied van
water governance? Wie kan hier verder
mee en op welke manier?
Het onderzoek bevestigt dat een bestuurlijk rapport
van toegevoegde waarde is. Informaten gaven aan dat
gemeenteraadsleden overladen worden met documenten.

Welke uitkomsten van het onderzoek
en/of ervaringen tijdens het onderzoek
hebben je specifiek verrast?

de gemeenteraad in de raadsperiode 2014-2018 en
hoe kan dit worden verklaard?
Tijdens mijn stage bij de Algemene Rekenkamer heb
ik tientallen onderzoeken geanalyseerd voor een
systematische inventarisatie. In deze periode heb een
gemeenteraadsvergadering bijgewoond waarin een
rekenkamerrapport werd besproken. Na afloop heb ik met
raadsleden gesproken over de bevindingen, en specifiek
de doorwerking van de afgelopen rapportages. Tot mijn
verbazing gaven zij aan niet altijd te weten wat de vorige
onderzoeken opleverden aan beleidsverbeteringen. In
mijn scriptie heb ik dit onderzocht.

Het toevoegen van een compacte bestuurlijke
samenvatting draagt bij aan doorwerking.
Een ieder die onderzoek verricht naar het
functioneren van een (overheids)organisatie
heeft baat bij aandacht voor de vormgeving. Een
onderzoeksrapport moet niet onder lijden onder
beperkte toegankelijkheid. Daarnaast zouden
onderzoekers de afhandeling van een overgenomen
aanbeveling kunnen monitoren om bestuurders
hieraan te herinneren. De gezamenlijke doelstelling
is tenslotte effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid.

Een situatie waardoor ik werd verrast,
was de conclusie dat een rapportage
uit 2015 aanbevelingen bevatte die
pas in 2019 werden opgevolgd na
een gesprek met de provincie over de
begroting van 2019.


* Marléne Derksen, Universiteit Leiden, BSc Criminologie en BSc Bestuurskunde.
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SAMENVATTING
Aanleiding
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gaat de strijd aan tegen ineffectief,
inefficiënt en onrechtmatig beleid. De lokale rekenkamers
moeten worden versterkt om de gemeenteraad te helpen
bij haar controlerende taak.1 De rekenkamer kan kansen,
opgaven en risico’s in beeld brengen.2 De adviezen
zien op verbeterpunten uit het verleden, de stand van
zaken over doelstellingen en de inzet van belastinggeld.3
De decentralisaties van 2015 hebben geleid tot meer
taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten.4 De
verwachting dat gemeenten rijkelijk gebruik maken van
hun rekenkamer blijkt echter niet waar. In veel gemeenten
wordt de rekenkamer niet of nauwelijks voorzien van
financiële middelen.5 In een Kamerbrief uit januari 2019
kondigt de minister daarom aan te onderzoeken hoe,
door middel van een subsidie-instrument, een impuls
kan worden gegeven aan de professionalisering van
rekenkameronderzoek.

Probleemstelling
Het herleiden wat een rekenkameronderzoek heeft
opgeleverd, is volgens Lemmens6 een heikel thema.
Rekenkamers hebben geen middel ontwikkeld om hun
eigen effectiviteit te meten. De vraag ontstaat dus of
rekenkameronderzoeken op dit moment bijdragen aan
de verbetering van beleidsvorming, besluitvorming en
beleidsuitvoering.
Het doel van deze studie is doorwerking onderzoeken
door rekenkamerrapporten uit het verleden te toetsen.
Dit zal plaatsvinden bij vier gemeenten over de
raadsperiode 2014 tot 2018. De onderzoeksvraag die
centraal staat, betreft: Op welke wijze hebben de lokale
rekenkameronderzoeken in de gemeenten Tiel, Zutphen,
Doetinchem en Harderwijk doorwerking gehad op de
beleids- en besluitvorming van de gemeenteraad in de
raadsperiode 2014-2018 en hoe kan dit worden verklaard?

Wetenschappelijke
en maatschappelijke relevantie
Dit onderzoek is maatschappelijk relevant voor alle
gemeenten in Nederland. Sinds de decentralisaties van
2015 hebben zij meer verantwoordelijkheid gekregen.7
Deze opgave vereist dat op bestuurlijk, ambtelijk en
financieel gebied samengewerkt wordt. Recent onderzoek
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten toont
aan dat de toename van taken niet evenredig met meer
geld van het Rijk gepaard ging. Dit heeft tot gevolg dat
financiële tekorten bij gemeenten zijn ontstaan.8 Op
gemeentelijk niveau kunnen rekenkamers adviseren over
hoe beleid beter vormgegeven kan worden. Echter, het

lijkt niet altijd voor alle gemeenteraadsleden duidelijk te
zijn wat vorige onderzoeken hebben opgeleverd.9

Theoretisch kader
Vanaf de jaren ‘60 is veel wetenschappelijk onderzoek
verricht naar doorwerking van kennis, onderzoek en
adviezen.10 Een gemeenschappelijke uitkomst betreft
de constatering dat het bestuderen van ‘doorwerking’
moeilijk is. Dit komt door de afwezigheid van consensus
over de exacte betekenis en de factoren die van invloed
zijn.11 Doorwerking moet als ‘dubbelzinnig, vormloos,
incrementeel en dolend’ beschouwd worden.12 In meer
recent onderzoek komt naar voren dat verschillende
begripsomschrijvingen worden gehanteerd voor hetzelfde
concept. Hoekstra gebruikt in zijn onderzoek de volgende
definitie: ‘het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen
door middel van het bieden van toepassingsgerichte
kennis op basis van beleidsonderzoek’.13 Lemmens
maakt hierop een kritische noot door te stellen dat er
verschillende vormen van beïnvloeding bestaan. Lemmens
spreekt over doorwerking als “indirecte verbetering
door lange termijn wijziging van kennis, opvattingen en
redeneringen van individuele wethouders en gemeentelijk
bestuur” plaatsvindt.14

Vormen van doorwerking
Bekkers et al. (2004) onderscheiden in hun onderzoek
naar strategische beleidsadvisering vier vormen van
doorwerking: instrumenteel, conceptueel, agenderend en
politiek-strategisch. Dit onderzoek richt zich op de eerste
twee vormen.
Het min of meer letterlijk overnemen van adviezen in beleid
is, volgens Bekkers et al.,15 een signaal van instrumentele
doorwerking. Echter, het overnemen betekent niet dat
daadwerkelijk iets gebeurt. De werking vindt pas plaats
als de overgenomen aanbevelingen geïmplementeerd en
nageleefd worden.16
Conceptuele doorwerking vereist dat een nieuw, alternatief
perspectief wordt geboden om beleidsproblemen op te
lossen. Onderzoeken hebben aangetoond dat adviezen
succesvol zijn wanneer beleid opnieuw geconceptualiseerd
moet worden en grenzen worden opgerekt.17 Adviezen
moeten het lerend vermogen van de organisatie
stimuleren.18 Een kenmerk van conceptuele doorwerking is
de relatief lange periode waarna de effecten van een advies
zichtbaar worden.19

Beleidsadvisering
Het doel van beleidsadvisering is het verbeteren van
beleid op basis van de laatste wetenschappelijke kennis
en ervaringen van experts.20 In de wetenschappelijke
onderzoeken over beleidsadvisering worden zes
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verschillende factoren uitgelicht die de doorwerking
van adviezen verklaren. De factoren zijn: vernieuwende
inzichten, timing, kwaliteit, gepolitiseerde onderwerpen,
communicatie, en vormgeving. In dit artikel worden de
laatste drie getoetst.
Hutter en Grande benadrukken het belang van de
hoeveelheid betrokken actoren.21 Actoren hebben
verschillende belangen waardoor een uitbreiding van
het aantal actoren kan zorgen voor onderling conflict.
Het uiteenlopen van meningen leidt tot polarisatie
waarbij tegenovergestelde posities worden ingenomen.
De hoeveelheid betrokken actoren met verschillende
opinies kan van invloed zijn op het overnemen van
adviezen. Hypothese 1: Beleidsaanbevelingen over
niet gepolariseerde onderwerpen, leiden eerder tot
instrumentele doorwerking.
Online berichtgeving kan inzichten bieden over
de aandacht voor bepaalde onderwerpen. Echter,
Lemmens stelt dat citeren uit een beleidsadvies niet
automatisch zorgt voor daadwerkelijk luisteren. Er
moet worden gekeken naar de langetermijneffecten
voor beïnvloeding van kennis, opvattingen en
redeneringen van gemeenteraadsleden.22 Hypothese 2:
Beleidsaanbevelingen over beleidsonderwerpen die van
politieke partijen aandacht krijgen op sociale media, leiden
eerder tot conceptuele doorwerking.
Dikke rapporten nodigen niet uit tot lezen. De
rekenkamer moet de hoofdboodschap uiteenzetten
en bondig verwoorden wat de raad met de resultaten
kan. Een opdeling in een bestuurlijk rapport en
een onderzoeksrapport of het houden van een
aansprekende presentatie kunnen enthousiasmerende
oplossingen zijn.23 Hypothese 3: Beleidsadviezen die
een toegankelijke vormgeving hebben, hebben eerder
instrumentele doorwerking.

Methoden van analyse
Dit onderzoek heeft gebruik gemaakt van vier
verschillende type databronnen, namelijk zestien
rekenkameronderzoeken, veertien raadsbesluiten, 28
(sociale) media accounts en vier diepte-interviews. Het
gekozen sociale mediaplatform is Twitter. De hoeveelheid
tweets per actieve politieke partij liggen tussen de 147 en
3047 berichten. Alle accounts zijn bestudeerd tussen 1
maart 2014 en 1 maart 2019.

Conclusie
Uit dit onderzoek komt naar voren dat beleidsadviezen
over niet gepolariseerde onderwerpen instrumentele
doorwerking hebben. In elf van de veertien rapporten
hebben de overgenomen adviezen geleid tot
beïnvloeding van beleids- en besluitvorming. In de
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drie andere rapporten spelen andere variabelen een
rol waardoor geen instrumentele doorwerking heeft
plaatsgevonden. In Tiel konden namelijk de adviezen
ondanks de overname in het raadsbesluit niet worden
geïmplementeerd door de achteruitgang van de
financiële situatie van de gemeente. In toekomstig
onderzoek zou nader geanalyseerd kunnen worden hoe
vaak financiële problemen bij gemeenten ervoor zorgen
dat adviezen uit rekenkamerrapporten terzijde worden
geschoven. De twee rapporten die geen raadsbesluit
hadden, hebben wel het gemeentelijke beleid in Zutphen
beïnvloed. Dit kan niet verklaard worden door wel of
geen polarisatie van de onderwerpen.
De tweede verklaring voor doorwerking werd
gezocht in de aandacht via (sociale) media voor
beleidsonderwerpen uit de rapporten. In dit onderzoek
kunnen geen harde conclusies worden getrokken door
de inactiviteit van een of meer politieke partijen per
gemeente op Twitter. In de resultaten komt naar voren
dat online berichtgeving bij zes van de zestien rapporten
gepaard ging met activiteiten om de aanbevelingen uit te
voeren. De bewering van Bekkers et al. dat conceptuele
doorwerking soms jaren later kan plaatsvinden, is
zichtbaar bij het rapport Inkoop- en aanbestedingsbeleid
van de gemeente Zutphen. Echter, er vindt ook veel
beïnvloeding plaats als geen (sociale) media aandacht
is besteed aan het onderwerp. Naar dit verband dient
nader onderzoek te worden gedaan waarbij gebruik
wordt gemaakt van meer sociale media platformen.
De derde verklaring voor doorwerking van rekenkamer
rapporten was de aanwezigheid van een bestuurlijk
rapport. Uit de rapporten met een bestuurlijk rapport
lijken procentueel meer aanbevelingen te worden
overgenomen dan uit rapporten zonder opdeling. Dit
zou overeenkomen met het model van Hoekstra die stelt
dat een bestuurlijk rapport van toegevoegde waarde is.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan deze
hypothese worden aangenomen. Echter, naar deze
constatering van slechts een klein aantal procentpunten
verschil dient nader onderzoek te worden verricht met
een grotere onderzoekseenheid. Hierbij dient aandacht
te worden besteed aan de nieuwe kennis dat naarmate
de kern compacter is, procentueel meer adviezen
worden overgenomen.
Bij dit onderzoek dienen enkele kanttekeningen te
worden geplaatst. De onderzoekseenheid beslaat de
rekenkameronderzoeken van slechts vier van de 355
gemeenten in Nederland. De politieke partijen waren niet
alle even actief op Twitter. Dit kan een vertekend beeld
geven van de aandacht die er gegeven wordt aan de
beleidsonderwerpen. Tot slot is door de beperkte tijd
slechts één informant per gemeente geïnterviewd. Extra
interviews zouden meer inzichten kunnen bieden over de
doorwerking van de rekenkamerrapporten.
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Concluderend hebben vijftien van de zestien
rekenkameronderzoeken een vorm van doorwerking
gehad. Dit bevestigt het uitgangspunt van Lemmens
dat rekenkamers bijdragen aan de verbetering van
beleidsvorming, besluitvorming en beleidsuitvoering.24
Dit onderzoek trachtte de verklaringen te zoeken
in de polarisatie over de beleidsonderwerpen, de
aandacht op (sociale) media en de aanwezigheid van
een bestuurlijk rapport. Op basis van de verzamelde
data kan alleen hypothese drie een verklaring bieden:
beleidsadviezen die een toegankelijke vormgeving
hebben, hebben eerder instrumentele doorwerking.
Voor de andere twee hypotheses is onvoldoende bewijs
gevonden. In toekomstig onderzoek kan de vergroting
van de onderzoekseenheden en het gebruik van meer
mediaplatformen leiden tot de mogelijkheid om conclusies
te trekken over het verwerpen of aannemen van hypothese
1 en hypothese 2.
De aanbeveling uit dit onderzoek is geïnspireerd op de
ontwikkelingen in Doetinchem. De gemeenteraad moet
strak bijhouden wat de afhandeling is van het raadsbesluit.
Zoals de informant uit Tiel verwoordde; het is een
dwangmiddel om het college te dwingen aan de slag te
gaan. De gemeenteraad moet alles op alles zetten om
beleid effectief, efficiënt en rechtmatig te laten worden.

Link naar volledige scriptie
https://tinyurl.com/y6a8c8qa
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ABSTRACT
Due to increased decentralization in 2015, municipalities in the
Netherlands have been given extra responsibilities. The monitoring
tasks of the municipal council have been expanded. In support of
the councils, the Dutch legislator has created the audit office to
examine policies on their effectiveness, efficiency and regularity.
However, many municipalities provide their audit offices too
little or no financial resources. Secretary Ollongren wants to do
justice to the local audit office through professionalization. This
study focuses on the impact of advice from local audit reports
and specifically on why advice is adopted. Areas examined are
the polarization of the municipal council on the policy topics,
(social) media reporting and the design of the audit office reports.
The addition of an administrative report seems to explain the
instrumental effect of the auditor’s recommendations. To provide a
definitive answer about (social) media and polarization, extra units
of analysis and additional media platforms need to be studied.
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