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Agendapunt : 12. 
Voorstelnummer : 12-86 
Raadsvergadering : 9 december 2010 
Naam opsteller : A.M. Kooiman 
Informatie op te vragen bij : opsteller 
Portefeuillehouders : n.v.t. 
 
Onderwerp: Aanpassen Verordening op de rekenkamercommissie Bergen 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  De Verordening rekenkamercommissie Bergen 2007 in te trekken en vast te 
stellen de Verordening rekenkamercommissie Bergen  2010. 
 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Het presidium heeft de adviestaak inzake de rekenkamerfunctie bij de Commissie van 
Onderzoek ondergebracht. 
 
In 2007 is de Verordening op de rekenkamercommissie vast gesteld door de raad. In de 
afgelopen drie jaar is gebleken dat een actualisering en aanscherping nodig is op de 
onderdelen: formele positie van de leden Rekenkamercommissie, ontslaggronden en de  
Uitvoering van de onderzoeken.  
  
Er is daarover juridisch advies ingewonnen. 
  
Rechtspositie. 
De raad heeft een onafhankelijke Rekenkamercommissie benoemd, daarom geheel 
bestaande uit externe leden, die zelf met voorstellen voor onderzoeken komen. 
Onderzoeksopzet ter kennisneming aan de raad, rapportages aan de raad. Daarmee staan 
de externe leden geheel los van de ambtelijke organisatie en de raad, er is geen 
rechtspositie, maar er bestaat slechts een overeenkomst tot opdracht voor een specifieke 
periode. Het dient de duidelijkheid dit specifiek in de verordening op te nemen. 
Toevoegen aan artikel 3: 
De rechtspositieregeling van de gemeente is niet van toepassing op de externe leden van 
de rekenkamercommissie. 
 
Ontslaggronden. 
In de verordening staan specifieke ontslaggronden genoemd maar de opsomming is niet 
uitputtend, een algemene ontslaggrond ontbreek. In de gemeentewet staan ontslaggronden 
genoemd  en datgene wat in artikel 81, lid c, onder 6e is opgenomen, is niet nog 
opgenomen in de verordening: 
Toevoegen aan artikel 6: 
 Een lid van de rekenkamer wordt door de raad ontslagen, indien hij naar oordeel van de 
raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen. 
 
Uitvoering onderzoeken. 
Daarnaast is de Commissie van Onderzoek van mening dat er géén sprake van is dat de 
leden van de Rekenkamercommissie de onderzoeken altijd zelf gaan uitvoeren. Dat is 
nadrukkelijk aan de orde geweest tijdens de selectieprocedure. Artikel 14 van de 
Verordening en het Reglement van Orde van de rekenkamercommissie, bieden nadrukkelijk 
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ruimte voor het inschakelen van  externe onderzoekers. De verordening verdient op dit punt  
enige aanscherping: 
  
Artikel 12 wijzigen in: 
a: de rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek 
volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet. 
b: de rekenkamercommissie motiveert in de onderzoeksopzet wie het onderzoek gaat 
uitvoeren, lid (leden) van de rekenkamercommissie, danwel onderzoeksmedewerker(s) 
zijnde geen lid van de commissie en het al dan niet inschakelen van externe deskundigen. 
 
Daarnaast zijn de omschrijvingen over de ondersteuning (artikel 13) en het budget (artikel 
15) op de praktijk aangepast. 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Een geactualiseerde en aan de dagelijkse praktijk  getoetste verordening. 
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniërend 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 
Binnenkort start de wervingsprocedure voor een nieuw lid van de Rekenkamercommissie, 
duidelijk is dan gewenst.   
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De raad is de primaire belanghebbende van dit voorstel.  
  

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Niet van toepassing.   
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na het vaststellen van het besluit gaat de verordening op 31 december 2010 in. 
  

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden, noch vloeien daar kosten uit voort. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het is geen kwestie van moeten, maar de zaken met betrekking tot de 
Rekenkamercommissie goed op orde te willen hebben. 
 
 
Commissie van Onderzoek, 
Bergen, 14 september 2010 
 

 
 
 
A.M. Kooiman     J.J.A.S. Houtenbos 
griffier                           voorzitter  
 


