
Onderwerp : Voortgang rekenkamer 

Agendapunt : 9 

Bijlagen  :  

Status  :  ter bespreking en besluitvorming 

 

 

Geacht presidium, 

 

Rekenkamer(functie) Schagen 

Begin dit jaar is duidelijk geworden dat  de gemeenten  Den Helder, Texel  en Schagen geen 

gemeenschappelijke  Rekenkamer gaan instellen. Aangezien wij als gemeente Schagen toch invulling 

moeten geven aan de Rekenkamer(functie) zijn u twee mogelijkheden voorgelegd te weten: 

a. Samenwerking met andere gemeenten zoeken (niet zijnde Texel en Den Helder); 

b. Als gemeente zelfstandig invulling geven aan de Rekenkamer(functie). 

Ad a.  

U heeft in uw vergadering van maart aangegeven dat uw voorkeur uitgaat naar samenwerking met 

andere gemeenten. In het Presidium van 15 mei jl is u meegedeeld dat de gemeenten Alkmaar, 

Heerhugowaard en Bergen met elkaar in overleg zijn om te onderzoeken  of ze tot een gezamenlijke 

Rekenkamer kunnen komen.  De gemeente Schagen heeft verzocht aan te mogen aansluiten bij deze 

verkenning. De plv griffier van Alkmaar is penvoerder namens de drie gemeenten. Hij heeft 

desgevraagd meegedeeld het verzoek van de gemeente Schagen voor te leggen in het volgend 

overleg dat rond de 16e juni plaatsvindt. Hij zal ons zo snel mogelijk daarna berichten of ons verzoek 

gehonoreerd wordt.  

Ad b. 

Het staat de gemeente Schagen vrij om de Rekenkamer(functie) zelfstandig in te vullen. Er is dan de 

keus tussen:  

1. Rekenkamer (Hoofdstuk IVa. Gemeentewet); 

2. De Rekenkamerfunctie (Hoofdstuk IVb. Gemeentewet). 

Het grootste verschil tussen een Rekenkamer en Rekenkamerfunctie is de onafhankelijkheid en de 

samenstelling. Een Rekenkamer bestaat altijd uit alleen maar externe leden, die voor een periode van 6 

jaar worden benoemd. Hiermee is de onafhankelijkheid geborgd. Het gaat daarbij zelfs zo ver dat de 

ambtelijke secretariële ondersteuning alleen maar werkzaam mag zijn voor de Rekenkamer  (en dus 

niet ook voor raad en/of college).   

De invulling van de Rekenkamerfunctie kan de raad zelf bij verordening  regelen (in de vorm van een 

Rekenkamercommissie). De uitersten daarbij zijn een  Rekenkamerfunctie  (inclusief voorzitter) 

bemensen met alleen raadsleden of door alleen externen (inclusief voorzitter). Door te kiezen voor 

alleen externen (en dus geen politieke beïnvloeding) wordt er min of meer gekozen voor een variant 

die heel dicht bij die van de Rekenkamer ligt en als meest onafhankelijk kan worden betiteld.  

     

Bespreeknotitie van de griffier voor het presidium 

 



 

Welk spoor kiezen we? 

I. Aangezien het  Presidium  de voorkeur heeft uitgesproken om eerst de haalbaarheid van 

een gemeenschappelijke Rekenkamer met andere gemeenten te onderzoeken moet het 

overleg van rond de 16e juni worden afgewacht. Indien er groen licht komt gaan wij dit 

pad eerst bewandelen.  

II. Krijgen we na de 16e juni een afwijzing of blijkt samenwerking uiteindelijk niet haalbaar, dan 

gaan we lokaal een Rekenkamer(functie) instellen. Bij het afketsen van een regionale 

Rekenkamer “Noordkop” is door de gemeente Den Helder en Hollands Kroon aangegeven 

dat op dit moment onvoldoende draagvlak aanwezig is om een regionale rekenkamer in 

te stellen. Op termijn worden mogelijkheden gezien. Het is dan ook niet raadzaam  ons  

voor een langere periode direct vast te leggen, maar ons te beperken tot deze 

raadsperiode.  Wat nu niet haalbaar is, blijkt wellicht in de toekomst wel mogelijk te zijn. Een 

lokale Rekenkamer inrichten voor minimaal 6 jaar valt dan als optie af.  

De keus valt logischerwijs dan op de inrichting van een lokale Rekenkamerfunctie. 

Uitgaande van de veronderstelling dat een maximale onafhankelijkheid het meest 

wenselijk is, valt de keus daarbij op een variant met alleen  3 externe leden (= inclusief 

voorzitter).  

 

Samenvattend advies: 

Indien optie I. niet haalbaar is (deadline rond 16 juni) dan wordt u geadviseerd  een Rekenkamerfunctie 

in te stellen, bestaande uit 3 externe leden. 

U wordt gevraagd in te stemmen met het advies. 


