
 
 

  
Agendapunt : 06 
Voorstelnummer : 12-073 
Raadsvergadering : 11 december 2014 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : A.M. Kooiman 
Informatie op te vragen bij : opsteller 
Portefeuillehouder(s) : niet van toepassing 
 
onderwerp: Evaluatie werkzaamheden commissie van onderzoek. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: * De commissie heeft tot taak het voorbereiden van voorstellen op het gebied 

van de controlerende- en financiële functie van de gemeenteraad. Dit kunnen 
naast de door de Gemeentewet opgelegde verplichtingen ook initiatieven 
vanuit de raad, het bureau griffier, het college, de burgemeester of de 
ambtelijke organisatie zijn. Ook de voorstellen van het college op het gebied 
van de controlerende - en financiële functie vallen binnen het taakgebied van 
de commissie van onderzoek. 
 
* In te stemmen met het Reglement van orde op de Commissie van Onderzoek  
   gemeente Bergen, 13 november 2014 

 
Aanleiding 
Op 28 september 2004 heeft de raad besloten in te stellen een zogenaamde ‘andere’ 
commissie (op grond van artikel 84 Gemeentewet) voor het beleidsterrein van de controlerende 
en financiële functie van de gemeenteraad en deze commissie de naam ‘Commissie van 
Onderzoek’ te geven.  
 
In september 2011 heeft de commissie  deze ruim omschreven taak vervat in een Reglement 
van orde op de Commissie van onderzoek Bergen, deze is op 7 mei 2014 aangepast op de 
samenstelling ervan ( ook deelname van burgercommissieleden). 
 
We zitten in een tijd van majeure financiële operaties als de Drie Decentralisaties, terugdringen 
schuldenpositie, de wet Hof (Houdbare Overheid Financiën), het Generiek Toezicht, alsmede 
het toenemende belang en aantal van de zogenaamde financiële circulaires van het Rijk. 
 
De raad heeft op 30 oktober jl uitgesproken om in een vroegtijdig stadium te kunnen anticiperen 
op dergelijke ontwikkelingen en de Raad en de Algemene Raadscommissies gevraagd en 
ongevraagd te kunnen adviseren. Ook de kaders voor  inrichting en vormgeving van de 
begroting kunnen hier deel van uitmaken. Tevens heeft de commissie zelf aangegeven zich ook 
te willen uitspreken en te willen adviseren over alle documenten van de P&C cyclus: Begroting, 
Rekening, Perspectiefnota en Tussenrapportage.  
 
Huidige gang van zaken 
De commissie heeft een taak in het begeleiden van de accountant bij de uitvoering van de 
controlewerkzaamheden die de accountant door de raad krijgt opgedragen. Dit geldt niet alleen 
voor de controle op de jaarrekening en het uitbrengen van een verslag van bevindingen bij deze 
controle, maar ook het begeleiden van aparte controle- en onderzoeksopdrachten die de raad 
aan de accountant kan verstrekken.  
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Een iets andere begeleidende taak heeft de commissie richting de Rekenkamercommissie, 
deze is onafhankelijk en bepaalt zelf zijn onderzoeksonderwerpen.  
 
De commissie adviseert de raad rechtsreeks over de rapportages van de accountant, de 
rekenkamer en het vaststellen van de jaarrekening. Met het college worden in dat kader 
besprekingen gevoerd over de voortgang en het realiseren van bemerkingen en adviezen van  
accountant, rekenkamercommissie en van de commissie zelf. 
 
De commissie heeft tot taak het voorbereiden van voorstellen op het gebied van de 
controlerende- en financiële functie van de gemeenteraad. Dit kunnen naast de door de 
Gemeentewet opgelegde verplichtingen ook initiatieven vanuit de raad, het bureau griffier, het 
college, de burgemeester of de ambtelijke organisatie zijn. Ook de voorstellen van het college 
op het gebied van de controlerende - en financiële functie vallen binnen het taakgebied van de 
commissie van onderzoek. 
 
Daarnaast ligt advisering in het kader van de Buch samenwerking en de verbonden partijen in 
de rede. 
 
Voorstel 
Gezien de insteek van de raad om op financieel gebied vooraf eerder betrokken te worden, 
meer te kunnen sturen en niet alleen maar reactief te kunnen zijn, wordt voorgesteld om de 
doelstelling en functionaliteit van de Commissie van Onderzoek uit te breiden. Het 
raadsbesluit om de commissie in te stellen, alsmede het Reglement van orde van de 
commissie, geeft de ruimte om de raad bij te staan in het uitvoeren van zijn controlerende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de advisering over de financiële functie in de meest 
brede zin van het woord. 
 
Aanpak 
De commissie wordt voornamelijk gebruikt om te brainstormen en na te gaan of bepaalde 
onderwerpen al rijp zijn om te behandelen in Algemene raadscommissie, waar de politieke 
discussie plaats blijft vinden. Het politieke aspect komt niet aan de orde bij de vergaderingen 
van de commissie van onderzoek, maar vindt in de openbaarheid plaats.  
 
De commissie wordt inhoudelijk ondersteund door medewerkers van de stafafdeling financiën 
en kan ad hoc de portefeuillehouder financiën en andere (ambtelijke) deskundigen uit nodigen 
om een vergadering bij te wonen. 
 
In overleg met de ambtelijke organisatie en het college wordt een werkwijze ontwikkeld, waarbij 
de commissie zowel voorstellen voorbereidt voor de raad alsmede kan inspelen op initiatieven 
vanuit het college. 
 
Aangezien de raad de commissie aanwijzingen en opdrachten kan geven voor de uitoefening 
van haar taken en bevoegdheden, legt de raad de taken van de commissie vast in een 
raadsbesluit. 
Tenslotte stemt de raad in met het Reglement van orde op de Commissie van onderzoek van 
13 november 2014, waarin wordt opgenomen (artikel 2.1.c) dat er met het college wondt 
overlegd over initiatieven van het college inzake het taakgebied van de commissie. 
 
 
Bergen,  13 november 2014 
 
Commissie van Onderzoek 
 
 
A.M. Kooiman       J.J.J.A.S. Houtenbos 
Commissie – griffier      Voorzitter 
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