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Aan de raad, 
 
Als gevolg van het dualisme is het per 1 januari 2006 voor gemeenten verplicht een 
rekenkamer(commissie) operationeel te hebben. Deze gemeentelijke 
rekenkamer(commissie) is een nieuw instrument voor de gemeenteraad om zijn 
controlerende taak te versterken. De rekenkamer(commissie) doet onderzoek naar de 
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De raad bepaalt 
zelf welke ambitie de raad nastreeft met de rekenkamer(commissie) en welke missie de 
rekenkamer(commissie) meekrijgt. 
 
De raad heeft in zijn vergadering van 18 oktober 2005 besloten om de volgende 
uitgangspunten voor de invulling van de rekenkamerfunctie te hanteren: 
 
1. te kiezen voor een rekenkamercommissie; 
2. uit te gaan van een kleinschalige invulling van de rekenkamerfunctie; 
3. de rekenkamercommissie te laten bestaan uit drie externe leden met onderzoekservaring 

die in staat zijn om onderzoeksvragen te formuleren en onderzoeksprocessen te 
begeleiden; 

4. te kiezen voor de inhuur van externe capaciteit voor het uitvoeren van onderzoeken door 
de rekenkamercommissie; 

5. de rekenkamercommissie periodiek overleg te laten voeren met de raad over de wensen 
van de raad, de werkwijze van de rekenkamercommissie en over de 
onderzoeksresultaten; 

6. indicatief uitgaan van gemiddeld twee onderzoeken per jaar waarbij gedacht moet 
worden aan twee grote of één grote en twee kleine onderzoeken; 

7. indien de mogelijkheid zich voordoet kiezen voor een regionale invulling waarbij de eigen 
invulling van Bergen behouden blijft; 

8. de ambtelijke ondersteuning onder te brengen bij het Bureau Griffier en deze te beperken 
tot secretariële ondersteuning; 

9. de keuze en werkwijze van de rekenkamerfunctie na twee te evalueren en op basis van 
de evaluatie waar nodig bij te stellen. 

 
Op basis van deze uitgangspunten heeft de commissie van onderzoek de verdere uitwerking 
en invulling van de rekenkamercommissie voorbereid en uitgevoerd. Ook is een aantal 
discussiepunten besproken. Ten aanzien van het uitgangspunt om zo mogelijk te kiezen voor 
een regionale invulling wordt is gebleken dat dit momenteel niet haalbaar is. Het 
eindresultaat is verwerkt in de tekst van de verordening rekenkamercommissie gemeente 
Bergen 2007 die nu ter vaststelling wordt aangeboden. Dit maakt de instelling van de 
rekenkamercommissie per 1 januari 2008 mogelijk. 
 
 
 



De commissie van onderzoek heeft inmiddels ook een profiel opgesteld voor de externe 
leden aan de hand waarvan het werving en selectietraject kan worden opgestart. 
 
Bergen, 10 oktober 2007 
Commissie van Onderzoek, 
 
commissiegriffier,    voorzitter, 
D.P. de Vries                           J. Houtenbos 
 


