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Raadsvergadering
29 maart 2012

Agendanummer

Onderwerp
Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie.

Steenbergen; 14 maart 2012

Aan de raad,
1. Inleiding
Op 1 januari 2006 is de verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie (RKC) in werking
getreden. Als gevolg hiervan zijn de leden van de rekenkamer benoemd door de gemeenteraad. De
voorzitter is voor drie jaar benoemd.
2. Achtergrond
De rekenkamercommissie is ingesteld op basis van de Gemeentewet artikel 81oa lid 1. Als geen

rekenkamer is ingesteld als bedoeld in hoofdstuk IVa, stelt de raad bij verordening regels vast voor de
uitoefening van de rekenkamerfunctie.
3.
Overwegingen
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van
het gemeentelijk beleid. Sedert 2006 dient elke gemeente dergelijk onderzoek uit te kunnen voeren, hetzij
door een eigen rekenkamer of rekenkamerfunctie, hetzij in samenwerking met andere gemeenten. Sinds
maart 2002 is in het kader van het dualisme, waarmee de ontstane verweving tussen gemeenteraad en
gemeentebestuur teruggebracht diende te worden, de rekenkamer ingevoerd. Essentie van het
gemeentelijk dualisme is dat het college van B & W bestuurt, en dat de raad controleert en kaders stelt.
Een belangrijk instrument voor de controletaak van de raad werd de gemeentelijke rekenkamer. Het
voornaamste verschil tussen een gemeentelijke rekenkamer en een rekenkamerfunctie is dat bij de
laatste de gemeenteraad meer vrijheid heeft in de samenstelling. Zo is het bij een rekenkamerfunctie
mogelijk dat ook raadsleden lid zijn. In Steenbergen is dit het geval. De RKC bestaat uit een drietal
externe leden en een tweetal raadsleden, die benoemd worden door de gemeenteraad. De rekenkamer
wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Daarnaast heeft de rekenkamer een eigen budget om
onderzoek uit te laten voeren.
Naar aanleiding van het verzoek van mevrouw Verheij tot herbenoeming heeft de voorzitter van de raad
en aansluitend het presidium een gesprek gevoerd met mevrouw Verheij. Hier is gesproken over het
functioneren van de RKC en eventuele verbeterpunten. De verordening op de gemeentelijke
rekenkamercommissie biedt de mogelijkheid om mevrouw Verheij eenmalig voor een periode van vier
jaar te herbenoemen (artikel 3.2). Het gesprek in het presidium geeft geen aanleiding de herbenoeming
niet in werking te stellen.
4.
Middelen
De kosten van de RKC zijn meegenomen in de lopende begroting.
5. Risico’s
Aan dit voorstel zijn geen specifieke risico’s verbonden.

Ter inzag ligt: n.v.t.

6. Aanpak
De verbeterpunten van het functioneren van de RKC worden meegenomen in de aanpassing van de
verordening die de raad dit jaar voorgesteld krijgt. De RKC zal vervolgens het reglement van orde en de
werkwijze aanpassen.
7. Voorstel
De raad wordt voorgesteld om mevrouw Saskia Verheij voor de periode van vier jaar te herbenoemen als
voorzitter van de rekenkamercommissie.
Hoogachtend,
Burgermeester en wethouders van Steenbergen,
de griffier
de voorzitter

drs. E P.M. van der Meer

J.J. Hoogendoorn
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