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CONCEPT 

 

 

Samenvatting 

De Gemeentewet geeft in artikel 81 aan dat een gemeente een rekenkamer 

of een rekenkamercommissie moet instellen. De rekenkamer(commissie) ondersteunt de 

gemeenteraad in haar kader stellende en controlerende rol. Dit doet zij door het (doen) 

verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van 

het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. U wordt voorgesteld een rekenkamercommissie  in 

te stellen bestaande uit drie externe leden.  U wordt voorgesteld de Verordening op de rekenkamer 

Schagen 2014 vast te stellen. Deze verordening is een nadere uitwerking van de wettelijke 

bevoegdheden en regelt de samenstelling en overige aangelegenheden.  

 

Aanleiding 

De gemeente Schagen heeft sinds de herindeling op 1 januari 2013 geen invulling gegeven aan de 

rekenkamerfunctie. Met het instellen van een rekenkamer wordt een wettelijke invulling gegeven aan 

de controlerende rol van de raad.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Doelstelling is een objectieve, onafhankelijke en deskundige rekenkamer. 

 

2. Argumenten 

De gemeentelijke rekenkamer ondersteunt de raad door kritisch onderzoek te doen naar de 

doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en speelt 

daardoor een belangrijke rol bij de invulling van de controlerende taak van de gemeenteraad. Door 

de op stapel staande decentralisaties en de gemeentelijke budgetten die daarmee groeien, neemt 

het belang van een rekenkamer alleen maar toe. Zij fungeert als een sluitstuk op de al bestaande 

controle-instrumenten van de raad. Het doel van de rekenkamerfunctie is tweeledig; aan de ene 

kant levert de gemeentelijke rekenkamerfunctie een bijdrage aan het democratisch proces door 

middel van het versterken van de controlerende functie van de gemeenteraad en het vergroten van 

de transparantie voor de burgers richting gemeentelijk beleid. Aan de andere kant is het doel van de 

gemeentelijke rekenkamerfunctie om tot een verbetering van de gemeentelijke beleidsontwikkeling 

te komen, oftewel de gemeente iets te laten leren over haar eigen beleid.  
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De rekenkamerfunctie kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De twee uitersten zijn 

een volledig externe rekenkamer en een rekenkamercommissie die slechts bestaat uit raadsleden. 

Tussen deze twee uitersten zijn diverse mengvormen mogelijk. 

 

In eerste instantie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een gemeenschappelijke 

rekenkamer met de Noordkop gemeenten. Nadat duidelijk werd dat op korte termijn dit niet mogelijk 

was, is onderzocht of samenwerking met andere gemeenten gerealiseerd kon worden.  

De conclusie van dit onderzoek is eveneens negatief. De geraadpleegde gemeenten zien wel 

mogelijkheden op termijn. Het presidium heeft aangegeven nog steeds een voorkeur te hebben voor 

een gemeenschappelijke rekenkamer wanneer de mogelijkheid zich voordoet. Om die reden wordt u 

voorgesteld een rekenkamercommissie in te stellen. Een commissie heeft als voordeel dat de leden 

niet voor 6 jaar benoemd hoeven te worden. Voorgesteld wordt de leden nu voor drie jaar te 

benoemen. Hun termijn loopt daarmee af voor de verkiezingen in 2018. In de tussenliggende periode 

wordt door de griffier nauwlettend de mogelijkheid voor regionale samenwerking gevolgd en waar 

nodig geëntameerd.  

Om de onafhankelijke positie van de commissie ten opzichte van uw raad te kunnen waarborgen 

wordt voorgesteld om de rekenkamercommissie te laten bestaan uit een drietal externe leden. 

Afgewogen tegen het beschikbare budget en het aantal onderzoeken dat daar jaarlijks voor kan 

worden verricht, lijkt dit een werkbaar aantal leden.  
 

3. Financiën 

In de begroting is een bedrag van € 1,00 per inwoner beschikbaar gesteld voor het uitoefenen van de 

rekenkamerfunctie. 

 

De rekenkamercommissie voert jaarlijks een aantal (meestal één grote of twee kleinere) onderzoeken 

uit, die leiden tot rekenkamerrapporten die de uitkomsten van onderzoek naar het gevoerde beleid 

en beheer weergeven. Deze rapporten dienen om de raad te ondersteunen in het versterken van de 

controlerende en kader stellende functie binnen het dualistisch bestel.  

 

In de notitie van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (de 

NVRR) wordt aanbevolen hoe om te gaan met de beloning van leden van de rekenkamer voor het 

regulier vergaderen en aansturen en begeleiden van het lopend onderzoek, het presenteren in de 

raad en het onderhouden van contacten met bestuur en organisatie en in de regio. Voorgesteld 

wordt het advies van de NVRR over te nemen en een vaste vergoeding per maand toe te kennen. 

De vergoeding is conform artikel 81k Gemeentewet opgenomen in de verordening. 

 

Op basis van eerdere ervaringen in de drie vroegere gemeenten wordt voorgesteld de vergoeding 

van de voorzitter vast te stellen op 34,11% van de vergoeding van raadsleden (afgerond € 400, - per 

maand) en die van de leden op 25,58% (afgerond € 300, - per maand). Door te kiezen voor een 

percentage loopt de vergoeding mee met eventuele verhogingen van de vergoeding voor 

raadsleden. Na aftrek van de overige kosten (ambtelijk secretaris, reiskosten e.d.) is nog een 

onderzoeksbudget van ruim € 26.000, - beschikbaar. Hiermee wordt een ambitie van circa één 

grondig onderzoek of twee kleinere onderzoeken per jaar vormgegeven. 

 

Voor 2014 is een bedrag van € 47.000, - geraamd voor de rekenkamer(commissie). In 2014 zijn nog 

geen uitgaven gedaan. Voorgesteld wordt de helft van dit bedrag toe te voegen aan het 

onderzoeksbudget van 2015. Met dit bedrag kan het extra onderzoek worden uitgevoerd waar uw 

raad in 2014 om heeft gevraagd.  

 

 

Griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman  

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

 

Gelet op het besluit van het presidium van  d.d. 18 september 2014 met betrekking tot het instellen 

van een rekenkamercommissie met drie externe leden; 

 

gelezen het advies van de commissie Bestuur van 15 oktober 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 81oa, juncto artikel 84 van de Gemeentewet; 

 

besluit: 

I. Vast te stellen de Verordening op de rekenkamercommissie Schagen 2014 

II. De helft van het budget voor de rekenkamer 2014, zijnde € 23.500, -, aan het 

onderzoeksbudget van 2015 toe te voegen en bij de winstbestemming van de jaarrekening 

2014 als zodanig bestemmen. De andere helft van het budget, eveneens € 23.500, -, bij de 3de 

tussenrapportage af te ramen. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 28 oktober 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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