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Onderwerp 
Vaststelling verordening rekenkamercommissie gemeente Steenbergen. 

Steenbergen, 16 april 2012 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
In het kader van het actualiseren van de verordeningen van de raad is de verordening van de 
rekenkamercommissie aan de orde. 

2. Achtergrond 
Onlangs heeft de gemeenteraad het besluit genomen de voorzitter van de rekenkamer voor vier jaar te 
herbenoemen, daarnaast heeft de rekenkamercommissie zijn reglement van orde en werkwijze 
geëvalueerd. Om dit te kunnen doen is beoordeeld of de verordening nog actueel is. De huidige 
verordening is uiteindelijk opgesteld in een periode waarin nog geen ervaring was met het functioneren 
van een rekenkamercommissie. 

3. Overwegingen 
De analyse van de verordening heeft het voorstel voor de volgende aanpassingen opgeleverd: 

Artikel 3.2 
Oud: 
De leden van de rekenkamercommissie die tevens raadsleden zijn, worden voor een 
periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd. De externe leden, worden de eerste maal voor 
een periode van drie jaar en vervolgens voor een periode van vier jaar benoemd. 
De raad kan de externe leden één keer herbenoemen voor een periode van maximaal vier jaar. 

Nieuw: 
De leden van de rekenkamercommissie die tevens raadsleden zijn, worden voor een 
periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd. De externe leden, worden (VERVALLEN:de 
eerste maal voor een periode van driejaar en vervolgens) voor een periode van vier jaar benoemd. 
De raad kan de externe leden één keer herbenoemen voor een periode van maximaal vier jaar. 

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit 
Oud: 
1. De raad ontslaat de leden en plaatsvervangende leden of stelt hen op non-activiteit. 
2. Het lidmaatschap van een raadslid eindigt: 

a. op eigen verzoek; 
b. indien het lid aftreedt als lid van de raad; 
c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie te vervullen; 

Nieuw: 
(Toe te voegen aan artikel 2:) 

d. bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de 
rekenkamercommissie. 

Ter inzage ligt: 



e. wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is 
veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming 
tot gevolg heeft; 

f. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in 
staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens 
schulden is gegijzeld. 

Artikel 6 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie 

1. De externe leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de 
rekenkamercommissie. De hoogte van de vergoeding wordt door de raad bepaald. 
Nieuw: 

1. De voorzitter en de externe leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding van 
respectievelijk € 145,- en € 130,- voor het bijwonen van een vergadering van de 
rekenkamercommissie. 

4. Middelen 
De wijzigingen van de verordening brengt geen financiële consequenties met zich mee. Artikel 6.1. is 
slechts aangepast aan de bestaande situatie. 

5. Risico's 
Aan deze wijziging zijn geen consequenties verbonden. 

6. Aanpak 
De gewijzigde verordening wordt door het presidium aangeboden aan de raad ter besluitvorming. De 
rekenkamercommissie zal de raad informeren over de wijzigingen van het reglement van orde en de 
werkwijze (artikel 8 van de verordening). 

7. Voorstel 

De raad wordt voorgesteld het gewijzigde reglement van orde vast te stellen. 

Hoogachtend, namens het presidium, 

de griffier de voorzitter 
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