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Grote rekenkamers uit de Randstad intensiveren samenwerking 
 
De rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de 
Randstedelijke Rekenkamer (van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid- 
Holland en Utrecht) gaan hun instrumenten om de kwaliteit van de rekenkamer te 
waarborgen, op elkaar afstemmen. Op 20 juni 2012 ondertekenen de 
rekenkamerbestuurders een kwaliteitshandvest (16.00 uur te Nieuwspoort, Den Haag). 
Dit kwaliteitshandvest zal de basis vormen voor kwaliteitscontrole, evaluatie en 
onderlinge visitatie. Het doel is de kwaliteit van de rekenkamers hoog te houden, nu en 
in de toekomst, zodat zij een betekenisvolle rol blijven vervullen in het lokale bestuur. 
 
Rekenkamers oordelen en rapporteren over het bestuur van hun stad of provincie, op basis 
van gericht onderzoek. Zij stellen hoge eisen aan het openbaar bestuur dat zij controleren. 
Van het openbaar bestuur wordt verwacht dat zij rechtmatig, doelmatig en doeltreffend 
functioneren en adequaat verantwoording afleggen. 
  
Deze hoge eisen stellen deze rekenkamers ook aan zichzelf. Om dat concreet en inzichtelijk te 
maken hebben de grote rekenkamers uit de Randstad een kwaliteitshandvest opgesteld. Hierin 
staan de belangrijkste eisen die zij aan hun eigen werk stellen. Deze eisen zijn uitgewerkt in 
een toetsingskader. Dit toetsingskader biedt de basis voor het gesprek over de kwaliteit van 
rekenkamers in de dagelijkse praktijk en voor een periodieke evaluatie van de deelnemende 
rekenkamers.  
 
Andere rekenkamers in het land kunnen zich aansluiten bij het kwaliteitshandvest. Dit is niet 
vrijblijvend. Zij committeren zich dan aan de eisen die in het handvest besloten liggen en de 
periodieke evaluatie van de rekenkamer. 
 
De grote rekenkamers uit de Randstad werken al langer samen. Zij vormen samen de Kring 
G4+1 van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. De 
rekenkamers van de G4 hebben in 2011 ook samengewerkt in een onderzoek naar de 
luchtkwaliteit in de grote steden. 
 
Noot voor de redactie: voor meer informatie over het kwaliteitshandvest van de grote rekenkamers uit de Randstad kunt u 

contact opnemen met Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Amsterdam , tel. 06 - 51559492. 

 


