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Verordening rekenkamercommissie

De raad van de gemeente Westerveld

gelet op artikel Sloa van de Gemeentewet;

besluit:vasttestellendevolgendeVerordeningrekenkamercommissiegemeenteWesterveld
2017

Paragraaf I
BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel I Begripsbepalingen
ln deze verordening wordt verstaan onder:
A. Doelmatigheid of efficiency: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt

mo gelij ke ittzet van middelen.
B. Doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin met de geleverde prestaties de gestelde

doelen of maatschappelijke effecten worden behaald.
C. Rechtmatigheid: het handelen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving,

waaronder gemeentelijke verordeningen.
D. Commissie: de rekenkamercommissie gemeente Westerveld
E. Gemeentebestuur: gemeenteraad enlof het college van burgemeester en wethouders enlof de

Burgemeester

Paragraaf 2
TAAK, SAMENSTELLING EN LIDMAATSCIIAP VAN DE COMMISSIE

Artikel2.l. Taak
De commissie onderzoelf de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het
door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Een door de commissie ingesteld onderzoek naar de
rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de
jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet.

Artikel 2.2. Samenstelling
1. De commissie bestaat uit drie leden.
2. De leden worden door en op voordracht van de raad benoemd.
3. De leden mogen geen lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en

wethouders zijn en moeten onaftrankelijk zijn ten opzichte van de gemeente en het
gemeentebestuur van gemeente Westerveld

4. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer wo¡den
herbenoemd voor een periode van vier jaar.

5. De leden leggen alvorens zij hun functie uitoefenen in de vergadering van de raad in de
handen van de voorzitter van de raad de eed (verklaring ofbelofte) af:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamercommissie benoemd te worden,
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven
of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en
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reizen en verblijf conform de vigerende reis- en verblijfskostenregeling van de gemeente.

De kosten worden voorzover mogelijk toegerekend aan de gemeente voor welke de
werkzaamheden worden verricht. Niet direct aan een gemeente toe te rekenen kosten, worden
over alle gemeenten verdeeld op basis van het aantal per gemeente te verrichten onderzoeken
perjaar.
Indexering van de in de leden I en2 genoemde vergoedingen geschiedt op basis van het

percentage zoals genoemd in de jaarlijkse circulaire van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de indexatie van de vergoedingen voor raads-
en commissieleden.
De vergoedingen komen ten laste van het budget van de commissie.

Paragraaf 3
DE WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE

Artikel3.l Reglement van orde
1. De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere

werkzaamheden vast. Daarin wordt ook de vervanging van de voorzitter en de secretaris
geregeld.
De commissie zendt het reglement na de vaststelling ter kennisneming naar de gemeenteraad

2. De commissie doet jaarlijks voor 1 april aan de gemeenteraad verslag van haar
werkzaamheden en dient voor 1 december haar onderzoeksplan voor het volgende
jaar in.

Artikel 3.2 Onderwerpen voor en beslissing tot uitvoeren van onderzoek
1. Op verzoek van de raad kan de commissie een onderzoek instellen.
2. De commissie kiest zelfstandig de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de

probleemstelling en de onderzoekswagen en stelt de onderzoeksopzet vast. De
onderzoeksopzet wordt ter kennisneming gezonden aan de gemeenteraad.

3. Als de commissie het verzoek van de raad als bedoeld in het eerste lid niet inwilligt, motiveert
zijhaar afwijzing.

4. Ook kan de rekenkamercommissie op eigen initiatief of op verzoek van derden tot de
keuze voor een onderwerp van onderzoek komen

Artikel3.3 Bevoegdheden van de commissie bij het uitvoeren van onderzoek
l. De commissie is bevoegd, indien en voor zover de gemeente uit anderen hoofde over

deze bevoegdheid beschikt of daartoe toestemming heeft van de betrokken instellingen,
ten aanzien van de volgende instellingen en over de daarbij genoemde periode, op de
wijze als in de vorige leden van dit artikel bepaald onderzoek te doen bij:
a. openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet
gemeenschappelijk regelingen waaraan de gemeente deelneemt, over de jaren dat de
gemeente deelneemt in de regeling;

b. naartToze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
waarvan de gemeente meer dan 50Yovanhet geplaatste aandelenkapitaal houdt, over de
jaren dat de gemeente meer dan 50%ovanhet geplaatste aandelenkapitaal houdt;

c. andere privaatrechtelijke rechtspersonen waaÍaande gemeente of een derde voor rekening
en risico van de gemeente rechtstreeks of middelhjk een subsidie, lening over garantie
heeft verstrekt ten bedrage van tenminste 50o/o van de baten van deze instelling, over de
jaren waarop deze subsidie, lening of garantie betrekking heeft.

2. De commissie is bevoegd collegeleden, raadsleden, ambtenaren, exteme deskundigen en
bestuurders en medewerkers van instellingen als bedoeld in lid 1 uit te nodigen tot het geven
van toelichtingen of het anderszins bijwonen van een vergadering.

Artikel 3.4 Uitvoering van het onderzoek en rapportage
1. De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens

een door haar vastgestelde onderzoeksopzet.



overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 5

DE KOSTEN VAN DE COMMISSIE

Artikel5 Budget
1. De commissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget

uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.
2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

a. de vergoeding aan de leden als bedoeld in artikel 2.5;
b. de ambtelijk secretaris;
c. de onderzoeksmedewerkers;
d. externe deskundigen die door de commissie zljn ingeschakeld;
e. mogelijk overige uitgaven die de commissie nodig oordeelt voor de uitvoering van haar
taak.

3. De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording
verschuldigd aan de raad.

Paragraaf 6
SLOTBEPALINGEN

Artikel 6 Citeertitel; inwerkingtreding
1. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rekenkamercommissie

2017
2. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkf terug tot 1 januari

20t7.
3. De 'Verordening rekenkamercommissie Westerveld' van 29 september 2009 wordt

ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van gemeente Westerveld.

28 februan}}I7

J van Hoekstra



leden 6 en7, van de Gemeentewet waar het betreft leden van een rekenkamer.
Artiket 2..4
Deze bepaling sluit aan bij de vereisten voor het lidmaatschap van een rekenkamer, zoals dat in de
Gemeentewet is geregeld. Door aan te sluiten bij artikel 81f, eerste lid, van de Gemeentewet zijn de
leden van de raad of van een gemeentelijke commissie uitgesloten van het lidmaatschap van de
rekenkamercommissie.
Artikel2.5
Het werken in een personele unie is in de praktijkzeer functioneel en tijd en kostenbesparend,
maar leverde in de toerekening van kosten aan de individuele gemeenten veel problemen op
aangezienper vergadering niet altijd goed is aan te geven welke gemeente(n) de kosten van die
vergadering zou moeten dragen. Daarnaast hanteerden de gemeente niet een gelijke
berekeningsgrondslag (per dagdeel en per vergadering). De verordeningen van de drie gemeenten
liepen wat dat betreft ook uiteen.
Om die reden is na overleg met de fractievoorzitters gekozen voor een systematiek waarbij de
leden van de commissie een vaste vergoeding per maand ontvangen gebaseerd op een
tijdsinspanning van twee vergaderingen per maand. De bedragen per vergadering voor de
voorzitter en leden ad respectievelijk € 250 en € 175 zijn niet gewijzigd.
Dit bedrag per maand wordt vervolgens verdeeld over de in de personele unie samenwerkende
gemeenten op basis van het aantal perjaar te verrichten onderzoeken. In tegenstelling tot hetgeen in de
te vervallen verklaren verordening was opgenomen wordt er nu voor Meppel ook maar één onderzoek
gedaan. De kosten zullen naar de verhouding I : l:1 worden verrekend. Dat was 2:1 :1. In de te
vervallen verordening waren er in de leden2 en 3 (oud) twee verschillende bedragen opgenomen,
namelijk een bedrag van € 50,-- voor reguliere werkzaamheden en een bedrag van € 80,-- voor het
doen van een onderzoek. In de praktijk bleken deze verschillen niet of nauwelijks toerekenbaar aan de
werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie. Er is nu één bedrag van € 65,--
opgenomen (gemiddeld).
Het lid 5 is nieuw. Hierin is de indexatie van de te vergoeden kosten opgenomen. Er is aansluiting
gezocht bij de jaarlijkse circulaire van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
waarin de indexering van de vergoedingen van de raads- en commissieleden wordt geregeld. Reis- en
verblijfkosten worden vergoed op basis van de in de gemeente vigerende reis- en
verblij fkostenregeling.
Niet direct aan een gemeente toe te rekenen kosten worden gehjkelijk (1:1:1) over de gemeenten
verdeeld.

Artikel3.l
ln het reglement van orde moet onder meer de wijze om tot besluitvorming te komen worden
geregeld,, alsook de vervanging van de voorzitter en de secretaris.
Artikel3.2
Volgens artikel 182, lid 2 Gemeentewet kan de raad een verzoek doen om een onderzoek in te
stellen. Die bepaling is hier herhaald. De rekenkamercommissie is niet verplicht daaraan gehoor te
geven, maar zal dit als eeÍrzwaarwegend punt in de afweging betrekken, omdat het 'verzoekrecht'
niet voor niets in de wet is vermeld. Daarom mag van de commissie worden verwacht dat zij de
reden aangeeft als een dergelijk verzoek niet wordt gehonoreerd.
Artikel3.3
Dit artikel is opgenomen om als rekenkamercommissie ook onderzoek te kunnen venichten bij
instellingen en organisaties waar de gemeente aanmerkelijke (financiele) banden mee onderhoudt
dan wel anderszins nauw bij is betrokken.
M.b.t. de gesubsidieerde instellingen wordt geadviseerd om in de algemene subsidieverordening
van de gemeente een bepaling op te nemen die bedoelde gesubsidieerde instellingen verplicht aan
onderzoek van de rekenkamercommissie mee te werken.
Artiket 3.4
Zie ook artikel 185 Gemeentewet: de daar genoemde procesregels zijn in dit artikel
verwerkf en verder uitgewerkl. Dit laatste betreft met name de toepassing van hoor en wederhoor,
zowel ambtelijk als naar het gemeentebestuur. Het ambtelijk wederhoor (en andere
betrokkenen) betreft het feitenonderzoek (lid 5). Zodrade commissie haar rapport


