Op vrijdag 21 november 2014 heeft het symposium Vooruitkijken en Terugblikken ten behoeve
van 10 jaar Rekenkamer Metropool Amsterdam plaatsgevonden. Het was een vol
programma met diverse sprekers onder begeleiding van Ben Tiggelaar.
Reflectie op de rekenkamer
Na een introductie op het symposium door Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer
Metropool Amsterdam, sprak Job Cohen (hoogleraar Thorbecke leerstoel, Leiden) over de
kracht én de valkuil van de rekenkamer. Het altijd zoeken naar verbetering is de kracht van
de rekenkamer. Tegelijkertijd ziet Cohen het als valkuil dat de rekenkamer met de kennis
van nu terugkijkt op het verleden.
Klaartje Peters (hoogleraar lokaal en regionaal bestuur, Maastricht) sprak over de
veranderende gemeente en rol van de rekenkamer hierbij. Gemeenten moeten voor de
uitvoering van beleid steeds meer samenwerken met andere partners. De rol van de
gemeente beperkt zich steeds meer tot een regierol. Dit strookt echter niet met de ambities
van gemeentelijke politici. Daarom ontstaat een verschil tussen de ambities die een gemeente
op papier vastlegt én wat de gemeente in de praktijk doet. Dit bemoeilijkt voor een
rekenkamer de controle op het gemeentelijke functioneren.
Gesprek tussen twee broers én alle sprekers
Het symposium werd vervolgd met een gesprek tussen de broers Arjan Vliegenthart
(wethouder gemeente Amsterdam) en Rens Vliegenthart (hoogleraar
communicatiewetenschap UvA) aan de hand van enkele stellingen over de verhouding
tussen politiek, wetenschap en de media. Zo constateren de broers onder andere dat vooral
discussie en conflict tussen oppositie en coalitie interessant is voor de media en dat het
moeilijk is om die medialogica te doorbreken.
In de gezamenlijke discussie waaraan alle vier de sprekers deelnamen werd onder andere
verder gegaan op de mate van openheid die de overheid moet betrachten. Job Cohen is van
mening dat openheid goed is, maar dat dat niet altijd mogelijk is. Wel moet je goede
argumenten hebben wil je niet volledige openheid van zaken geven. Ook Arjan Vliegenthart
is dezelfde mening toegedaan: ‘open, tenzij’ moet het uitgangspunt zijn.
Boek Terugblikken en vooruitkijken en publieksonderzoek 2015
Jan de Ridder betoogt dat gemeenten consequent open zouden moeten zijn. Dat is de enige
manier om de medialogica te doorbreken. Problemen zullen hierdoor namelijk onderdeel
worden van de dagelijkse praktijk. Problemen zijn dan leerpunten en geen nieuwswaardige
onthullingen. In het boek dat de rekenkamer in kader van het lustrum heeft geschreven Terugkijken en vooruitblikken. Over de kwaliteit van beleid en meten van resultaten - is dat ook een
belangrijke conclusie. Alle deelnemers van het symposium hebben een exemplaar
ontvangen.
De rekenkamer is recent gestart met het studentenpanel en het rekenkamerpanel. Het
studentenpanel heeft diverse onderwerpen voor een mogelijk publieksonderzoek
aangedragen. Het rekenkamerpanel – bestaande uit 1.000 Amsterdammers – heeft hierover
gestemd en het onderwerp ‘Privacy van burgers’ zal in 2015 als publieksonderzoek worden
uitgevoerd.

