
Zo werken we
→ Jaarlijkse ronde langs raadsfracties over onderzoeksonderwerpen
→ RKC GM kiest onderwerp en maakt onderzoeksopzet
→ RKC GM huurt onderzoeksbureau in en begeleidt het onderzoek
→ Uitvoering onderzoek: startbijeenkomst met gemeentesecretaris en 

ambtenaar, documentstudie, interviews, raadsbijeenkomst etc.
→ RKC GM formuleert aanbevelingen op basis van het onderzoek
→ Raad besluit over de aanbevelingen van de RKC GM

De Rekenkamercommissie Gooise Meren
De RKC GM bestaat uit vier door de raad benoemde externe leden: 
Anton Barske (voorzitter), Marije van Dodeweerd, Wilfred Goedmakers, Wouter Zijlman, Coby Vos (secretaris). 
Voor meer informatie over wie we zijn, hoe we werken en wat we al hebben gedaan: 
bestuur.gooisemeren.nl/gemeenteraad/rekenkamercommissie/ of mail naar rekenkamer@gooisemeren.nl

Dit doet de Rekenkamercommissie Gooise Meren
De Rekenkamercommissie Gooise Meren (RKC GM) doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van dat beleid. Zo krijgen 

gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamercommissie luistert voor het bepalen van 
onderzoeksonderwerpen naar de raad, raadsfracties en raadsleden, en naar inwoners. De Rekenkamercommissie beslist zelf wat zij onderzoekt.

Doeltreffend: 
met het gewenste effect

Doelmatig: 
tegen zo laag mogelijke kosten

Rechtmatig: 
volgens de wetten en regels

Ons doel
De Rekenkamercommissie onderzoekt het reilen 
en zeilen van de gemeente. Dat gaat om meer dan 
alleen rekenen. 

We onderzoeken wat er gebeurt, en wat dat kost en 
oplevert. En: hoe dat beter kan. 

Ons resultaat
We doen gemiddeld 2 onderzoeken per jaar. 

Effectiviteit Woonbeleid (2022)
voortgang uitvoering woonvisie 

Buurtparticipatie (2021)
samenspel gemeente, 
bewonersplatforms en raad 

Quickscan Jeugdzorg (2020)
globale analyse sterktes/zwaktes, 
kansen/bedreigingen

Externe Inhuur (2020)
strategische personeelsplanning 

Sturing grote projecten (2019)
verloop processen

Aan welke knoppen 
kan de raad draaien?

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

Wat heeft het gekost en heeft 
het voldoende opgeleverd?

Welke ontwikkelingen 
komen op de gemeente af?

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


