Brief Rekenkamer BEL
Pilot Burgeradviseur, oktober 2017
Inleiding
De Rekenkamer BEL heeft in haar jaarplan 2017 aangegeven zich meer zichtbaar te willen maken
voor de burgers van de BEL-gemeenten. Als een van de mogelijkheden daartoe noemt de
rekenkamer in het jaarplan de pilot om in 2017 een inwoner als adviseur te betrekken bij de
uitvoering van een van haar onderzoeken. In een nadere afweging heeft de rekenkamer besloten te
streven naar een pilot met een burgeradviseur in plaats van met een burgerlid. Voor een
burgeradviseur is het niet nodig om voor de duur van en uitsluitend voor een onderzoek lid te zijn
van de rekenkamer, waar dat voor een burgerlid wel zou gelden. De rekenkamer een aantal criteria
geformuleerd waaraan voldaan moet zijn voor een pilot met een burgeradviseur.
Na afloop van het jaar zullen we evalueren of we met het idee en de pilot voor een burgeradviseur
door willen gaan1. Een alternatief voor een burgeradviseur waar de rekenkamer aan denkt voor
onderzoeken die zich daarvoor lenen, is om focusgroepbijeenkomsten te organiseren. Voor de
onderzoeken waarvoor dergelijke bijeenkomsten van toegevoegde waarde zijn, wordt dit echter
meegenomen in de onderzoeksopzet. De rekenkamer stelt daar dan ook geen aparte criteria voor
op.
De criteria voor de inzet van een burgeradviseur die de rekenkamer heeft geformuleerd zijn
hieronder beschreven. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u hierover
nog vragen over of opmerkingen bij hebben, dan horen we het graag.

Criteria inschakelen burgeradviseur
Criterium onderzoeksonderwerp
Het onderzoek heeft een sterke burgercomponent (in tegenstelling tot bijvoorbeeld onderwerpen
die gericht zijn op bedrijfsvoering of op begrotingstechniek, enz.)

Criteria adviseur
De adviseur
1. moet in de gemeente wonen waar het onderzoek over gaat;
2. moet gerechtigd zijn om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen;
3. mag geen direct belanghebbende of direct betrokkene zijn bij het onderzoek;
4. moet ruime kennis hebben van het onderzoeksonderwerp en hoe dit leeft binnen de
gemeente(n);
5. moet de benodigde tijd kunnen besteden aan zijn/haar adviesrol;
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De rekenkamer zal voor deze evaluatie nog criteria opstellen om vast te stellen of de pilot als succesvol is aan
te merken. Daarbij valt te denken aan criteria op het vlak van of de pilot 1) een toegevoegde waarde heeft
voor het onderzoeksproces en de resultaten, 2) tot meer bekendheid van de rekenkamer bij burgers heeft
geleid, 3) tot een betere doorwerking dan zonder burgeradviseur heeft geleid en 4) hoe de burgeradviseur de
adviesrol heeft ervaren.

6. moet aanwezig kunnen zijn bij de overleggen van de rekenkamer;
7. moet in staat zijn onderzoeksrapporten te beoordelen en op gedegen wijze van commentaar te
voorzien;
8. moet een verklaring omtrent het gedrag overhandigen aan de rekenkamer, waarvan de kosten
voor rekening van de rekenkamer komen;
9. moet verder de volgende stukken / informatie kunnen overhandigen aan de rekenkamer: a) CV,
b) korte motivatie, c) kopie geldig legitimatiebewijs, d) banknummer, e) burgerservicenummer,
f) geboortedatum, g) overzicht van bezoldigde en onbezoldigde betrekkingen.

Criteria adviseurschap
De adviseur
1. krijgt een vergoeding van € 50,- per uur uit het onderzoeksbudget van de rekenkamer die in
overeenstemming is met de te besteden tijd;
2. mag een door de rekenkamer te bepalen maximum aantal uren aan het onderzoek besteden;
2. moet een geheimhoudingsverklaring / integriteitsverklaring tekenen;
3. moet een verklaring voor aanvaarding van het adviseurschap tekenen;
4. moet geïntroduceerd worden bij college en raden (in naam);
5. is alleen aanwezig bij een overleg over het onderwerp van onderzoek;
6. adviseert over onderdelen van het onderzoek die vooraf door de Rekenkamer zijn vastgesteld;
7. wordt geacht het kwaliteitsdocument van de Rekenkamer door te nemen.

Criteria werving
De werving
1. staat open voor alle burgers die aan de criteria voor een adviseur voldoen;
2. gebeurt onder regie van de Rekenkamer;
3. start nadat de Rekenkamer het vooronderzoek voor het onderzoek heeft afgerond en voordat een
startdocument is opgesteld;
4. gebeurt door adverteren in de lokale media en op de website van de betreffende gemeente;
5. moet binnen een tijdsperiode van vier weken rond zijn.

