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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Uitbreiding samenstelling gemeenschappelijke 
rekenkamercommissie BUCH 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
de raad besluit: 
 

 Vast te stellen de volgende Verordening: 
Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie BUCH 2018  
 
En 
 
de raad besluit: 
 

1. De samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie BUCH 2018-2023 vast te 
stellen; 

2. De gemeente Bergen in deze periode aan te wijzen als penvoerende gemeente, als 
bedoeld in art. 2.1. van de samenwerkingsovereenkomst. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 5 juli 2018 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer : CONCEPT 
Commissie : Commissie van Onderzoek 
Commissie : 20 juni 2018 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Griffie 
Opsteller(s) :  
Telefoonnummer : 088 909 7012 
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

De rekenkamer(functie) onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid 
van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur (art. 182 Gemeentewet). Een 
rekenkamer(functie) is een instrument om de controlerende functie van de gemeenteraad te 
versterken.  
Onderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid zijn de belangrijkste taken van de 
rekenkamer(functie) en zijn wezenlijk bij de beantwoording van de vragen: hebben we 
bereikt wat we wilden, hebben we gedaan wat we moesten doen en heeft het gekost wat het 
mocht kosten. Een door de rekenkamer(functie) ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid 
bevat geen controle van de jaarrekening. De accountant heeft geen taak meer in de controle 
op de doeltreffendheid en doelmatigheid en houdt zich uitsluitend met (financiële) 
rechtmatigheid bezig. 
 
Sinds begin 2016 heeft de BUCH een gezamenlijke rekenkamercommissie en vanaf 1 
januari 2017 is de ambtelijke fusie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 
een feit.  
Het verzoek ligt nu voor om de rekenkamercommissie BUCH uit te breiden met één extern 
lid, het aantal leden van de rekenkamercommissie BUCH bestaat dan uit vier leden. Uit één 
van de aanbevelingen uit de evaluatie rekenkamercommissie BUCH, overgenomen door de 
werkgroep financiën BUCH, komt naar voren dat het wenselijk is dat iedere gemeenteraad 
en gemeente een vast contactpersoon krijgt. Hierdoor komen lokale thema’s makkelijker op 
de agenda en is de nabijheid van de commissie voor de afzonderlijke raden groter. Ook 
verlicht dit de huidige forse werklast binnen de commissie.  
 
Naast deze wijziging wordt tevens voorgesteld om voor de komende periode een 
overeenkomst aan te gaan voor 5 jaar, zodat niet telkens direct na een wisseling van de 
raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen, ook de leden van de rekenkamercommissie 
opnieuw benoemd moet worden. Na de eerstvolgende periode van 5 jaar is de 
zittingsperiode telkens weer 4 jaar. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
De verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie BUCH en de 
samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie BUCH aanpast en vaststelt. 
 
 
2 KEUZERUIMTE 
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
n.v.t. 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
-Raadsbesluit gemeenschappelijke rekenkamercommissie BUCH, raad Bergen 1 oktober 
2015.  
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
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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 
De samenwerking wordt juridisch vormgegeven d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst en 
een gelijkluidende verordening op de rekenkamercommissie voor alle vier de raden. 
 
Een verordening is noodzakelijk om de inrichting en bevoegdheden van de 
rekenkamercommissie te regelen. Deze zijn immers grotendeels niet geregeld in de 
Gemeentewet. De verordening is in elke gemeente hetzelfde, hierop volgt een aanpassing 
over de samenstelling van het aantal leden van de gemeenschappelijke 
rekenkamercommissie BUCH.  
 
Een samenwerkingsovereenkomst is noodzakelijk om een aantal zaken te regelen die 
betrekking hebben op de samenwerking tussen de vier gemeenteraden. Daarin worden 
zaken geregeld als: 

 Financiën, de bijdragen van de gemeenten 

 De vergoedingen voor de leden 

 Hoe de ambtelijke ondersteuning wordt geregeld 

 Welke gemeente de rechtspersoon is en de administratie (penvoering) doet 

 Bepalingen over toetreding door andere gemeenten of opzegging van de samenwerking 
door een van de gemeenten en liquidatie. 

 
Een aantal praktische zaken is inmiddels bepaald:  

 de procedure voor benoeming van leden en het afleggen van de eed of gelofte door de 
leden: alle raden benoemen dezelfde leden, eedaflegging in de penvoerende gemeente.  

 de secretariële ondersteuning: regelt de RKC zelf, zonder dat dat tot arbeidscontracten 
leidt.  

 de benoemingsperiode voor de leden: eerstvolgende periode 5 jaar, daarna telkens voor 
4 jaar. 

 Herbenoeming van leden mogelijk voor nog eens een termijn.  

 de hoogte van de maandelijkse vergoeding voor de leden: € 400,= voor de voorzitter en  
€ 300,= voor de leden 

 Bij de aanvang van elke zittingsperiode wordt een penvoerende gemeente aangewezen.  
 
De samenwerkingsovereenkomst wordt steeds aangegaan voor 4 jaar, behalve de 
eerstvolgende periode, deze is 5 jaar. 
 
3.2 Overwegingen van het college 
n.v.t. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
 
Dit voorstel is onderwerp van gelijkluidende besluitvorming met de gemeenten Uitgeest, 
Castricum en Heiloo. 
 

3.4 Participatie, samenspel 
n.v.t. 
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3.5 Risico’s 
Indien de gemeenten niet over een rekenkamer(functie) beschikt voldoet het niet aan 
wetgeving. Indien u niet instemt met de uitbreiding van het aantal leden met één lid komt de 
kwaliteit onder druk te staan. 
 

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 wordt daarmee ongeveer € 75.000,- . 
 
3.7 Inkoop 
n.v.t 
 
3.8 Juridische Zaken 
n.v.t. 
 

3.9 Communicatie 
 
Publicatie en bekendmaking  
Na vaststelling van de verordening door de raad, wordt de verordening bekendgemaakt in 
het elektronisch gemeenteblad van de gemeente via GVOP. De verordening met de nieuwe 
artikelen c.q. teksten wordt vervolgens gepubliceerd in de CVDR en beschikbaar op 
www.overheid.nl. 
 
3.10 Duurzaamheid 
n.v.t. 
 

3.11 Veiligheid 
n.v.t. 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 

 
Met de werving en selectie voor de vacante posities kan direct begonnen worden op grond 
van de vigerende overeenkomst.  
Besluitvorming voor het reces 2018 in alle gemeenteraden is echter wenselijk, zodat de 
uitbreiding van het aantal leden daarin kan worden meegenomen. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

- Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeenschappelijke 
rekenkamercommissie Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 2018-2023 

- Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie BUCH 2015 
 
 
Hoogachtend, 
Namens de Commissie van Onderzoek, 
 
 

 
De heer A. Idema  
griffier 

i.a. mevrouw W. Grooteman 
Voorzitter  

 


