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Onderwerp:  verlengen zittingstermijn leden van de Rekenkamercommissie Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - De  zittingstermijn van de leden van de Rekenkamercommissie Bergen te 

verlengen  tot het besluit van de raad over de invulling van de regionalisering 
van rekenkamerfunctie voor de gemeente Bergen. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

  
 De benoemingstermijn van de huidige leden van de Rekenkamercommissie loopt in april a.s. af.  
 Op verzoek van de diverse Auditcommissies / Commissies van Onderzoek Jaarrekening e.a., is 

gevraagd de mogelijkheden te bezien voor het oprichting van een regionale 
Rekenkamer(commissie) . Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan.. Ook in BUCH 
verband hebben griffiers op verzoek van hun commissies gesprekken gevoerd over de vorming 
van een gezamenlijke Rekenkamer(commissie), daar is (nog) niets concreets uit 
voortgekomen.. Besluitvorming over een (sub)regionale Rekenkamer(commissie)  zal niet 
eerder dan eind van 2014 kunnen plaatsvinden. 

 
 De vraag is nu is welke maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat een  

periode ontstaat zonder rekenkamerfunctie. De Commissie van Onderzoek vindt dat niet 
wenselijk.  

 
 Bij voortzetting van het rekenkamerwerk per april a.s. zal op korte termijn aandacht besteed 

moeten worden aan de personele invulling van de rekenkamercommissie. Er zijn hierbij enkele 
scenario’s denkbaar: 

 
a. Voortzetting rekenkamercommissie in de huidige samenstelling; 
b. Procedure starten voor het werven van nieuwe kandidaten; 
c. Voortzetting rekenkamercommissie tot het moment van instelling van een    

 (sub)regionale rekenkamercommissie. 
 

 De continuïteit van de rekenkamercommissie komt in gevaar als  alle zittende leden 
tegelijkertijd aftreden.  Het organiseren van continuïteit van het rekenkamerwerk is een 
belangrijke voorwaarde om het mogelijk te maken, dat voortdurend gewerkt wordt aan en 
geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het rekenkameronderzoek.  Zoals ook al minister 
Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het dit jaar gehouden 
jubileumcongres van de NVRR opmerkte doen gemeentebesturen er goed aan om te 
investeren in professionaliteit en kwaliteit van onafhankelijk rekenkameronderzoek.  
 
Het is daarom ongewenst om per april 2014 met een rekenkamercommissie in geheel nieuwe 
samenstelling te beginnen, want dit zou leiden tot een tijdelijke, mindere productiviteit en door 
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de inwerkperiode wellicht minder functioneren van de rekenkamercommissie. Via een rooster 
van aftreden kan continuïteit en kwaliteit van het rekenkamerwerk worden gewaarborgd. De 
huidige leden willen hier een bijdrage aan leveren. 

 Juist door de decentralisatie van miljarden euro´s van rijkstaken naar lokale overheden is een 
sterke rekenkamer van groot belang voor ondersteuning van de gemeenteraden. 

 
 De huidige leden van onze Rekenkamercommissie zijn bereid om gedurende een 

overgangsperiode hun werkzaamheden voor de rekenkamercommissie voort te zetten totdat in 
opvolging / herbenoeming is voorzien. De voorzitter wenst daarna niet voor herbenoeming in 
aanmerking te komen. 

 
   

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De rekenkamerfunctie blijft uitgeoefend worden, er ontstaat geen periode zonder deze functie. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
Xraadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

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

De Commissie van Onderzoek die de raad inzake de invulling van de rekenkamerfunctie 
adviseert, de Rekenkamercommissie Bergen alsmede de raad die rapportages van zijn 
Rekenkamercommissie blijft ontvangen. 
 
Intern (gevolgen en/of aspecten weergeven) 
a. juridische gevolgen 

n.v.t. 
 
b. p en o aspecten  

n.v.t. 
 
c. interne communicatie/voorlichting 

n.v.t. 
 
d. overige aspecten/inhoudelijke gevolgen op andere werkterreinen  

n.v.t. 
 
e. intern overleg gevoerd met 

Ton Meester, voorzitter van de Rekenkamercommissie Bergen. 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er kunnen ook nieuwe leden voor de tijdelijke Rekenkamercommissie Bergen geworven en 
benoemd worden. Aangegeven is dat de voorgestelde oplossing recht doet aan de 
continuïteit van het rekenkamerwerk. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Als de raad dit besluit genomen heeft loopt de zittingstermijn van de leden van de 
Rekenkamercommissie niet af per april 2014, maar loopt die door tot het besluit van de raad 
over de invulling van de regionalisering van de rekenkamerfunctie, dit besluit is rond het 
einde van 2014 te verwachten. 
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Onvoorzien : n.v.t.  
Onuitstelbaar  n.v.t. 
Onoverkomelijk  n.v.t. 
 
De kosten voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie zijn in de begroting 
opgenomen.  
 

8.   Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
In de gemeentewetwet staat dat de raad een Rekenkamer kan in stellen dan wel bij 
verordening regels dient vast te stellen voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. 
De Commissie van Onderzoek acht een periode waarin de rekenkamerfunctie niet wordt 
uitgeoefend onwenselijk. Dat zou de situatie zijn als de raad de zittingstermijn van de leden 
van de huidige Rekenkamercommissie laat aflopen en pas bij de mogelijke instelling van 
een (sub)regionale Rekenkamer(commissie) de werkzaamheden weer laat voorzetten. 
 
Bijlage: evaluatie werkzaamheden RKC Bergen. 
 
Aldus vastgesteld in de Commissie van Onderzoek van 
12 februari 2013  
 
 
 
A.M. Kooiman,   J.J.A.S.Houtenbos,  

 griffier      voorzitter 
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