
Onderwerp : Voortgang rekenkamer 

Agendapunt : 8 

Bijlagen  :  

Status  :  ter bespreking en besluitvorming 

 

 

Geacht presidium, 

 

Rekenkamer(functie) Schagen 

In de vergadering van het presidium van 16 juni jl. bent u geïnformeerd over de voortgang 

rekenkamer(functie). In de notitie is aangegeven dat contact is gezocht met de regio Alkmaar. 

Uiteindelijk heeft op 28 augustus jl. een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Heerhugowaard, 

Bergen, Alkmaar en Schagen. De conclusie van dit overleg is dat op korte termijn geen regionale 

rekenkamer het licht zal zien. Op termijn is niet uitgesloten dat toch gekozen wordt voor een 

gemeenschappelijke Rekenkamer. Dezelfde conclusie is ook getrokken voor de Noordkop. Nu even 

niet maar straks misschien wel. 

In de vergadering van 16 juni jl heb ik u voorgesteld, om indien het regionaal niet lukt, als gemeente 

Schagen de rekenkamerfunctie in te vullen. U wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om de 

raad in oktober een besluit te laten nemen een lokale Rekenkamer in te stellen bestaande uit drie 

externe leden. Bij de werving van de leden zal nadrukkelijk aan de orde komen dat de lokale 

Rekenkamer met andere Rekenkamers onderzoek moet uitvoeren. U kan daarbij denken aan een 

onderzoek naar het RAKC 

 

Planning: 

- Voorstel + verordening instellen rekenkamercommissie:  Cie bestuur 15 okt en raad 28 okt 

- Verordening vergoeding voor werkzaamheden en 

tegemoetkoming in de kosten voor leden van de Rekenkamer : Idem.  

- Werving 3 externe leden. Advertentie plaatsen op 3  november. 

- Einde reactie termijn 18 november. 

- Voorselectie kandidaten 19 november. 

- Voorgesteld wordt om selectiecommissie te laten bestaan uit: mevr. Glashouder, de heer Kroon 

en de griffier. De commissie wordt ondersteund door een medewerker P&O.  

- Sollicitatie gespreken  laatste week november 

- Benoeming leden Rekenkamer raad 16 december 

- Start Rekenkamer 1 januari 2015  

 

 

     

Bespreeknotitie van de griffier voor het presidium 

 


