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Bergen
4 oktober 2018
Commissie van Onderzoek
26 september 2018
Ter advisering
Griffie
Anne Idema
088 909 7012
-Verordening gemeenschappelijke
rekenkamercommissie Buch 2018.
-Samenwerkingsovereenkomst
gemeenschappelijke rekenkamercommissie
Buch 2018-2023.

Raadsvoorstel
Onderwerp:

Benoeming leden gemeenschappelijke Rekenkamercommissie

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
− Mevrouw drs. J.M. de Groot, de heer mr. W.S. Zorg, de heer drs. F.C.A. van der Knaap
en mr. E.J. van den Brink te benoemen als externe leden van de gemeenschappelijke
Rekenkamercommissie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo,
voor de periode tot 1 oktober 2023*.

Geheimhouding
Nee
Ja
* Ten aanzien van de termijn wordt opgemerkt dat één van de BUCH gemeenteraden hierin een ander besluit
heeft genomen. Getracht wordt om voor de raadsvergadering duidelijkheid te kunnen verschaffen over deze
termijn.
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RAADSVOORSTEL
1
INLEIDING
Op 1 oktober 2015 heeft u besloten deel te nemen aan een gemeenschappelijke
Rekenkamercommissie voor de raden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (RKC). In
de raadsvergadering van 5 juli j.l. heeft u ingestemd met het uitbreiden van het aantal leden
van de RKC, van drie naar vier leden en een verlenging van de eerste zittingsperiode (vijf
jaar in plaats van vier jaar).
De juridische constructie is als volgt: de vier raden benoemen afzonderlijk vier dezelfde
personen tot lid van de RKC, op basis van de gemeentewet artikel 81oa en de Verordening
Rekenkamercommissie Buch 2018. De samenwerking tussen de gemeenten is geregeld in
de Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Buch 2018-2023.
2

KEUZERUIMTE

2.1
2.1.1
N.v.t.

Beleidskaders
Collegeprogramma

2.1.2
Lokaal beleid
De Verordening Rekenkamercommissie Buch 2018, alsmede de
Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Buch 2018-2023 zijn van toepassing.
2.1.3
Landelijke wet- en regelgeving
De rekenkamerfunctie kan worden ondergebracht in een Rekenkamer, artikel 81a
Gemeentewet of, als geen rekenkamer is ingesteld, stelt de raad bij verordening regels vast
voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie, artikel 81oa Gemeentewet. Dit wordt de
rekenkamercommissie genoemd.

3

ADVIES

3.1
Toelichting op het advies
Er is gezocht naar een inspirerend team van externe professionals die de rekenkamerfunctie
voor de gemeenten invult. Er is geworven naar leden die, als team beschikken over:
 aantoonbare ervaring in het uitvoeren en/of begeleiden van beleidsonderzoeken;
 kennis van overheidsfinanciën en –wetgeving;
 deskundigheid op het gebied van organisatie- en
personeelsvraagstukken
de leden hebben:
 een academisch werk- en denkniveau;
 politiek en strategisch inzicht;
 een positief-kritische en onafhankelijke
instelling;
 kennis van en affiniteit met het lokaal bestuur
Uit de negenentwintig aanmeldingen is een voorselectie gemaakt van vijf kandidaten. Deze
vijf kandidaten hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt en op 20 juli een gesprek
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gevoerd met de selectiecommissie. De selectiecommissie bestond uit drie raadsleden, de
voormalige voorzitter van de RKC en één griffier.
De selectiecommissie heeft op basis van deze gesprekken drie leden gekozen, die
complementair zijn aan elkaar en samen met de voormalige voorzitter een goed team
kunnen vormen. Eén van de benoembare kandidaten heeft zich echter teruggetrokken. Op 7
september j.l. heeft de selectiecommissie daarom uit de aanmeldingen vier andere
kandidaten gesproken. Uit deze gesprekken is een geschikte kandidaat naar voren gekomen
zodat de selectiecommissie u unaniem de volgende vier kandidaten voorstelt voor
benoeming tot lid van de RKC:
 de heer mr. W.S. Zorg. Nederlands recht, staats- en bestuursrecht. Is docent en
onderzoeker in het staats- en bestuursrecht.
 de heer drs. F.C.A. van der Knaap. Politicologie en filosofie en Master of Public
Management. Met ervaring in bedrijfsvoering en advisering.
 de heer mr. E.J. van den Brink. Staats- en bestuursrecht en vele jaren
onderzoekservaring opgedaan bij de gemeentelijke Ombudsman Amsterdam
 de voormalige voorzitter, mevrouw drs. J.M. de Groot, heeft aangegeven nog graag
een periode door te gaan en stelt zich tevens wederom beschikbaar voor de
voorzittersfunctie.
De externe leden kiezen uit hun midden zelf de voorzitter. De cv’s van de drie voorgedragen
(nieuwe) kandidaten als lid van de rekenkamercommissie, liggen voor de leden van de raden
vanaf 12 september 2018 vertrouwelijk ter inzage bij hun griffiers.
3.2
N.v.t.

Overwegingen van het college

3.3
Regionale samenwerking en couleur lokaal
De RKC Buch is een gemeenschappelijke rekenkamercommissie voor de gemeenten
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De RKC voert zowel onderzoeken uit voor de
gezamenlijke gemeenten alsook voor de gemeenten afzonderlijk.
3.4
N.v.t.

Participatie, samenspel

3.5
Risico’s
Indien de gemeenten niet over een rekenkamer(functie) beschikt voldoet het niet aan
wetgeving.
3.6
Financiën
De huidige budgetten van de afzonderlijke vier raden zijn voldoende.
Alle gemeenten betalen € 0,75 per inwoner per jaar. Dit bedrag wordt geïndexeerd met
ingang van 1 januari 2017 op basis van de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product. Het totale
jaarbudget van de rekenkamercommissie is daarmee ongeveer € 75.000,- .
3.7
N.v.t.

Inkoop

3.8
Nv.t.

Juridische Zaken

3.9
N.v.t.

Communicatie
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3.10
N.v.t.

Duurzaamheid

3.11
N.v.t.

Veiligheid

4
UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE
Na benoeming door de raden kan de RKC direct starten met haar werkzaamheden.
5



ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Buch 2018
Samenwerkingsovereenkomst gemeenschappelijke rekenkamercommissie Buch
2018-2023.

Hoogachtend,
Namens de Commissie van Onderzoek,

De heer A. Idema
griffier

De heer Michel Smook
Voorzitter
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