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COALITIEAKKOORD VOORAL POLITIEK BINDMIDDEL
Rekenkameronderzoek Coalitieakkoorden Barneveld, Leusden, Nijkerk en Zeewolde
Uit onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt dat de gemeentelijke politieke partijen
het coalitieakkoord vooral zien als politiek bindmiddel om na de verkiezingen een coalitie
te kunnen vormen. De gemeenten gaan wel aan de slag om het coalitieakkoord uit te
voeren, maar voor een burgers is dit lastig te volgen. Burgers worden nauwelijks gericht
geïnformeerd over de stand van zaken van het coalitieakkoord.
In 2010 vinden opnieuw gemeenteraadverkiezingen plaatsvinden. Vooruitlopend hierop heeft de
rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand bij de gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk en
Zeewolde onderzoek gedaan naar de coalitieakkoorden 2006 – 2010. Wat kan hiervan geleerd
worden voor de op te stellen coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010?
In Nederland geeft de kiezer zijn stem aan één partij maar, krijgt hij vervolgens te maken met
een coalitie van partijen. Het coalitieakkoord is de weerslag van de onderhandelingen tussen
deze partijen. De rekenkamercommissie vindt het belangrijk om te kijken naar hoe de
verantwoording van dit akkoord plaatsvindt.
Aanbevelingen van de rekenkamercommissie
Naar aanleiding van het onderzoek adviseert de rekenkamercommissie om bij het opstellen van
het coalitieakkoord al stil te staan bij de sturende functie van het coalitieakkoord. Hoe zorg je
voor een helder document dat ook de mogelijkheid geeft om je als coalitie te verantwoorden?
Hetzelfde geldt voor de communicatie richting burger over het coalitieakkoord. Ga je de burger
tussentijds informeren over de stand van zaken? En zo ja, hoe ga je dit dan doen?
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie
van het gemeentelijk beleid onderzoekt. Om de kwaliteit, deskundigheid, efficiency en
effectiviteit van de rekenkamerfunctie te vergroten hebben de gemeenten Barneveld, Leusden,
Nijkerk, Zeewolde, Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude een gezamenlijke
rekenkamercommissie ingesteld. Per 1 januari 2009 heeft ook de gemeente Bunnik zich
aangesloten.
De onderzoeksrapporten zijn te downloaden via www.rkvalleienveluwerand.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan van Dort, voorzitter van de
rekenkamercommissie, tel: 06 – 51 33 61 37 of mevrouw Bea Meijboom, secretaris van de
rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 384 of b.meijboom@barneveld.nl.

