
 

 

 

 

 
 

 

 

Dit doet de Delftse Rekenkamer 
Raadswerk wordt steeds belangrijker, gaat over steeds meer geld en is meer en meer verbonden met verschillende andere partijen in de stad. 

Dat kan allerlei vragen oproepen. Voor veel vragen kunt u terecht bij college en ambtenaren. Soms is een onafhankelijke blik nodig. 
De Delftse Rekenkamer kan onderzoek doen op verzoek van de raad of raadsfracties, maar beslist zelf wat zij onderzoekt. 

Dit zijn we 
De Delftse Rekenkamer (DRK) 
doet onafhankelijk onderzoek Aan welke knoppen 
naar het reilen en zeilen van de kan de raad draaien? 
gemeente Delft. Dat gaat om 
meer dan rekenen. 
We onderzoeken wat er gebeurt 
en wat dat kost en oplevert. 
En: hoe dat beter kan. 

De rekenkamer onderzoekt 
de doelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de 
rechtmatigheid van het 
door het gemeentebestuur 
gevoerde bestuur. 

Artikel 182 
Gemeentewet 

Doeltreffend: met het 
gewenst effect 

Doelmatig: tegen zo 
laag mogelijke kosten 

Rechtmatig: volgens 
de wetten en regels 

Dit doen we 
We doen 2 à 3 onderzoeken per jaar. Enkele voorbeelden: 

˜ 

Welke ontwikkelingen 
komen op de gemeente af? 

Doen raad en college 
de goede dingen en 
doen zij die goed ? 

Zijn er alternatieven? 
Met welke kansen 
en risico’s? 

Wat heeft het gekost 
en heeft het voldoende 
opgeleverd? 

Binnenkort: 
Samenwerking Delft-TU 
Verbonden Partijen (o.a. Avalex) 
Update Armoedebeleid 
Digitale Dienstverlening ONAFHANKELIJK 

Zo werken we 
Regelmatig overleg met 

commissie R&A over 
onderzoeksagenda 

DRK kiest onderwerp en 
maakt onderzoeksopzet 

DRK huurt extern bureau en 
begeleidt het onderzoek 

Startgesprek met gemeente-
secretaris en ambtenaar 

Uitvoering onderzoek: 
documentstudie, interviews, 

raadsbijeenkomst etc. 

Eindproduct: vaak rapport, 
soms brief, factsheet, film, 

conferentie, handreiking etc. 

Raad besluit over de 
DRK-aanbevelingen 

De Delftse Rekenkamer 
De DRK heeft zes door de raad benoemde leden: 
Peter Castenmiller (voorzitter), Arthur van 
Lohuijzen, Barbara Goezinne, Erik Dolle, Kirsten 
Veldhuijzen en Vincent van Stipdonk. 
Wij bepalen zelf wat we onderzoeken, maar 
overleggen daarover met raad, college en 
ambtenaren. 
Voor meer info over wie we 
zijn, hoe we werken en wat 
we al hebben gedaan: 
www.delftserekenkamer.nl of 
mail naar rekenkamer@delft.nl 

BETROKKEN 
KRITISCH 

2017: Armoede 2018: Informatiebeveiliging 2020: Woningbouw 2021: Corona 2021: Quickscan Wmo 
Over beleid (vervolg 2022) Over privacy bij de gemeente Over de ambitie voor 2040 Over aanpak en verwacht effect Over kostenbeheersing 
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