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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: Wijziging van de verordening Rekenkamercommissie BUCH

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:

De wijziging van de verordening Rekenkamercommissie BUCH 2018 vast te stellen teneinde 
een verhoging van de vergoeding van de leden van de rekenkamercommissie BUCH 
mogelijk te maken.

Geheimhouding

 Nee
 Ja
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Op 22 maart 2021 heeft de rekenkamercommissie een brief toegezonden aan de vier 
gemeenteraden van de BUCH. In de brief stelt de rekenkamercommissie voor om met 
ingang van 1 september 2021 de maandelijkse vergoeding voor leden van de 
rekenkamercommissie te verhogen en jaarlijks te indexeren. Daarnaast wordt ingegaan op 
de wijze van ondersteuning vanuit de griffies. 

De gevraagde wijzigingen vragen een aanpassing van de verordening die door elk van de 
vier BUCH-gemeenteraden is vastgesteld. Het voorstel is daarom eerst voorgelegd aan de 
vier auditcommissies. De reacties zijn bij elkaar gelegd in de BUCH raadwerkgroep 
financiële aspecten om daaruit de gemene deler te destilleren en met een voorstel te komen 
richting de vier raden. Voorliggend voorstel voorziet hierin. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Het is aan de raden gezamenlijk om te beslissen hoe u wenst om te gaan met het verzoek 
van de rekenkamercommissie. Indien u (deels) tegemoet wenst te komen aan het voorstel 
van de rekenkamercommissie, vraagt dit een wijziging van de verordening op de 
rekenkamercommissie BUCH die de vier raden in 2018 hebben vastgesteld. De hoogte van 
de vergoeding en het moment van indexatie zijn namelijk vastgelegd in artikel 6 van de 
verordening. 

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
Op 22 maart 2021 heeft de rekenkamercommissie een brief toegezonden aan de vier 
gemeenteraden van de BUCH. In de brief stelt de rekenkamercommissie voor om met 
ingang van 1 september 2021 de maandelijkse vergoeding voor leden van de 
rekenkamercommissie te verhogen van 300 euro per maand naar 425 euro per maand. 
Voor de voorzitter van de commissie wordt voorgesteld de vergoeding te verhogen van 400 
euro per maand naar 500 euro per maand. Tevens stelt de Rekenkamercommissie voor om 
de vergoeding jaarlijks, per 1 januari, te indexeren. De Rekenkamercommissie geeft aan de 
benodigde middelen te kunnen dekken uit het reguliere budget van de commissie. 

 De hoogte van de vergoeding en het moment van indexatie zijn vastgelegd in artikel 6 van 
de verordening. 

Artikel 6. Vergoeding voor werkzaamheden van de voorzitter en de externe leden van 
rekenkamercommissie

1. De leden van de rekenkamercommissie ontvangen een maandelijkse 
vergoeding voor hun reguliere werkzaamheden van € 300,00. Voor de 
voorzitter is deze vergoeding vastgesteld op  € 400,00

2. De in het vorige lid genoemde bedragen zullen bij aanvang van een nieuwe 
zittingstermijn opnieuw worden vastgesteld, gebaseerd op de nominale 
stijging van het loon- en prijsindexcijfer van het CBS gedurende de afgelopen 
zittingstermijn.

3. De reiskostenregeling van de werkorganisatie BUCH is van toepassing.
4. Ingeval door de voorzitter en leden van de commissie feitelijke 

onderzoekswerkzaamheden worden verricht, wordt daarvoor een 
(uurloon)vergoeding toegekend.

Het voorstel van de rekenkamercommissie is besproken in de vier auditcommissies. Het 
voorstel is positief ontvangen in van Heiloo en Uitgeest. In Bergen en Castricum stond met 
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kritischer tegenover het voorstel. Enerzijds is er grote waardering van het werk van de 
rekenkamercommissie en de mate van productiviteit van de commissie. Anderzijds wordt 
aangegeven dat een mogelijke herziening thuis hoort bij de evaluatie aan het eind van de 
termijn van deze rekenkamercommissie en niet halverwege de rit.  

Aan uw raden wordt daarom het volgende compromis voorgesteld: 

De gevraagde verhoging van de vergoeding van de leden van de rekenkamercommissie  
wordt voor de helft toegekend. Daarmee wordt de jaarlijkse vergoeding voor leden 365 euro 
per maand en voor de voorzitter 450 euro. Aan het verzoek om de vergoeding jaarlijks te 
indexeren wordt gehoor gegeven met ingang van 1 januari 2022. De bedragen worden niet 
met terugwerkende kracht geïndexeerd.  

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
Niet van toepassing. De rekenkamercommissie is een adviesorgaan van uw raden.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
Het betreft hier een gemeenschappelijke rekenkamercommissie voor de vier BUCH-
gemeenten. Om die reden vraagt dit voorstel eensluidende besluitvorming in de vier raden. 
De BUCH-werkgroep financiële aspecten is aangewezen als klankbordgroep voor de 
rekenkamercommissie. Gehoord de vier raden legt de werkgroep dit voorstel aan uw voor. 

RISICO’S 
n.v.t.

FINANCIËN 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. De benodigde middelen kunnen dus 
worden gedekt uit het reguliere budget van de Rekenkamercommissie BUCH. 

DUURZAAMHEID
n.v.t.

PARTICIPATIE
n.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Indien dit voorstel door de vier raden wordt aangenomen, wordt de hoogte van de 
vergoeding met terugwerkende kracht per 1 september 2021 aangepast. 
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BIJLAGEN
- Brief rekenkamercommissie BUCH

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
- Verordening rekenkamercommissie BUCH 2018
- Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie BUCH 2018

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester
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