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Onderwerp: aanpassing verordening. 

 
 

Geacht raadslid, 
 
In 2007 heeft de gemeenteraad van Steenbergen een Rekenkamercommissie ingesteld, 
die bestaat uit drie externe leden, twee raadsleden en (sinds 2009) een externe 
secretaris. 
De taak van de Rekenkamercommissie is: 
- Leveren van rapporten, die conclusies en aanbevelingen bevatten op basis van 

onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd 
beleid.  
De rekenkamercommissie is een instrument van uw raad; 

- Mondeling rapporteren aan uw raad over bovengenoemde conclusies en 
aanbevelingen, kennisnemen van uw wensen voor onderzoeksonderwerpen, u 
informeren over de prestaties van een afgelopen jaar en over de plannen van een 
komend jaar; 

- Onderhouden van een goed contact met collegeleden en ambtenaren betreffende 
voorgenomen en lopende onderzoeken en goede afspraken maken over onderzoeks-
interviews en inzage in documenten.  

Dit binnen de randvoorwaarden: 
- Binnen het door uw raad jaarlijks vast te stellen budget blijven 
- Zelf voorzien in de opvolging van vertrekkende leden. 

 
Het eerste jaar vergaderde de Rekenkamercommissie uitsluitend ’s avonds. De externe 
commissieleden declareerden de avondvergadering conform de in de verordening 
opgestelde vergoeding. Echter op verzoek van de ambtelijke organisatie en het college 
werden er jaarlijkse gesprekken ingevoerd met de burgemeester, het college, het MT en 
werden voortgangsgesprekken gehouden met de gemeentesecretaris, interviews met 
ambtenaren en sollicitatiegesprekken. 
Deze gesprekken vonden – op verzoek van de ambtenaren – overdag plaats. Ook de 
sollicitatiegesprekken vonden en vinden overdag plaats. Om deze gesprekken te kunnen 



voeren moe(s)ten externe leden vrij nemen van hun werk en/of deze op hun vrije dag 
laten plaatsvinden. Daarnaast vond/vindt er dan vaak ’s avonds nog een reguliere 
vergadering plaats, waarbij ook de raadsleden en de/het andere externe leden/lid 
aanwezig waren/zijn. 
 
De Rekenkamercommissie heeft de afgelopen jaren in bovengenoemde situaties voor de 
externe leden die zowel ’s middags als ’s avonds aanwezig waren 2 vergaderingen 
gerekend. 
Na 8 jaar heeft de RKC uw raad om indexering van de standaard vergoeding verzocht. 
Naar aanleiding van dit verzoek heeft u aan de RKC voorgesteld om de verordening aan 
te passen aan bestaande verordeningen binnen de gemeente. De consequentie hiervan 
bleek te zijn dat, ongeacht de tijdsinvestering, er op één dag slechts 1x de 
standaardvergoeding gedeclareerd mocht worden. 
 

Wij geven een voorbeeld: 
Afgelopen maandag 11 januari hebben twee externe leden deelgenomen aan de 
sollicitatieprocedure voor een nieuwe externe secretaris, ’s avonds was er een 
reguliere vergadering, waar ook het andere externe lid en de twee raadsleden 
aanwezig waren. 
Genoemde twee externe leden waren om 13.30 uur aanwezig op het stadskantoor en 
voerden gesprekken (inclusief voor- en nabespreking) tot 18.00 uur. Daarna aten zij 
een broodje en hadden vervolgens een reguliere vergadering van 19.00 – 21.30 uur. 
Zij waren dus aanwezig van 13.30 – 21.30 uur excl. reistijd, dit is 8 uur. Naar de 
mening van de RKC is het redelijk en billijk om hiervoor de vergoeding voor 2 
vergaderingen te rekenen en niet voor 1. 

 
Met ingang van 2015 heeft de gemeenteraad het budget voor de Rekenkamercommissie 
verhoogd naar € 1,- per inwoner. De RKC heeft haar erkentelijkheid aan het presidium 
hierover geuit. 
 
Des te meer bevreemdt de RKC de rigide uitleg van de verordening, die tijdens de laatste 
bijeenkomst van het presidium is getoond en waarin niet werd ingegaan op een schrijven 
met uitleg van onze kant. 
De Rekenkamer is van mening dat in de afgelopen jaren een zeer goede relatie met uw 
raad is opgebouwd en dat de rapporten die door ons zijn geleverd en met u besproken, op 
uw tevredenheid konden rekenen. 
Alle jaren zijn wij – op een keer na – steeds (ruim) binnen het door u gestelde budget 
gebleven.  
 
Wij verzoeken u op grond van onze argumenten uw uitleg van de verordening te willen 
herzien en de Rekenkamercommissie het vertrouwen te geven dat u de afgelopen 9 jaar 
heeft gegeven. 
Hiervoor behoeft naar onze mening de verordening niet te worden herzien. 
Wij zijn van mening dat wij dan binnen de door u gestelde kaders en het door u 
vastgestelde budget kunnen doorgaan met het leveren van goede producten, waarmee 
wij een bijdrage leveren aan uw controlerende en kaderstellende taak.  
 
Hoogachtend, 

     

M.E.W.  Scholte – Frijters,   S. Verheij, 
Secretaris      Voorzitter 


