
Resultaten inventariserend onderzoek structurele regionale samenwerking rekenkamer 
Schagen

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de griffier verzocht om een inventariserend onderzoek uit
te voeren naar de mogelijkheden voor een structurele samenwerking van de rekenkamercommissie
Schagen met een rekenkamer van een van de omliggende gemeenten in de regio. 

De aanleiding van de inventarisatie zijn de vacatures van twee rekenkamerfuncties, betreffende de 
voorzitter en een lid, bij de rekenkamercommissie Schagen. De rekenkamercommissie bestaat uit 
drie leden. Op basis van ervaringen uit het verleden is gebleken dat het werven van voldoende 
competente rekenkamerleden zeer moeizaam verloopt. Daardoor ontstaat het risico dat er op 
termijn onvoldoende capaciteit binnen de rekencommissie Schagen beschikbaar is om de 
gemeenteraad te ondersteunen bij het uitvoeren van haar kader stellende en controlerende taken. 
Tevens vergroot het op afstand plaatsen de onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie.

Voor de inventarisatie zijn zestien omliggende gemeenten in de regio aangeschreven, er gevraagd 
of hun rekencommissie openstaat voor een structurele samenwerken met de 
rekenkamercommissie Schagen. Onder een structurele samenwerking verstaat dit onderzoek het 
bundelen van krachten door rekenkamers te fuseren. 

De gemeenten die op de uitvraag hebben gereageerd staan in onderstaand tabel. 
Alkmaar Hoorn
Castricum Koggenland
Den Helder Medemblik
Dijk en Waard Opmeer
Hollands Kroon Texel

 
Resultaten
Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat de gemeenten Medemblik en Opmeer, die over een
gezamenlijke rekenkamer beschikken, openstaan voor een structurele samenwerking met de 
rekenkamercommissie van Schagen.

Hollands Kroon beschikt over een toetsingskamer waarin raadsleden zitting hebben. In afwachting 
van een toekomstige wetswijziging zal de gemeenteraad een rekenkamercommissie in stellen. Den 
Helder geeft aan dat het incidenteel wil samenwerken. Het ziet bijvoorbeeld mogelijkheden voor 
gezamenlijk onderzoek en regelmatig overleg. Op de korte termijn bieden Hollands Kroon en Den 
Helder aan Schagen geen uitgangspunten voor een structurele samenwerking.

Redenen voor de overige gemeenten om af te zien van een structurele samenwerking is omdat er 
bijvoorbeeld al een rekenkamercommissie is voor meerdere gemeenten of dat de gemeenteraad 
haar eigen rekenkamercommissie wil aanhouden. 

Advies
Het advies is om de griffie nader onderzoek te laten verrichten om te komen tot een structurele 
samenwerking van rekenkamercommissie Schagen met rekenkamercommissie van Medemblik en 
Opmeer. In afwachting van het onderzoek zal de vulling van de vacatures worden stopgezet. De 
onderstaande succesfactoren dienen ten minste onderdeel te zijn van het vervolgonderzoek:
- Vertrouwen: Het opbouwen en behouden van een vertrouwensband tussen de gemeenteraden 

en rekenkamer.
- Gelijkwaardigheid: Gemeenten zijn op gelijkwaardige wijze betrokken bij de rekenkamer (Bijv. 

bij de deelname aan de selectiecommissie van nieuwe rekenkamerleden en het beschikbaar 
stellen van onderzoekrapporten, jaarplannen en jaarverslagen aan de gemeenteraden).  

- Nabijheid: De rekenkamer moet op de hoogte zijn van wat er in elke deelnemende gemeente 
speelt.



- Urgentie: Een structurele samenwerking met een rekenkamer van andere gemeenten mag 
geen argument voor bezuinigingen zijn.  

- Zorgvuldige processen: Maak van tevoren afspraken over belangrijke zaken en zorg ervoor dat 
ze opgeschreven zijn.


