Raadsbesluit
Raadsvergadering: 26 september 2019

ONDERWERP
Verordening en vergoedingen Rekenkamer Heemstede
SAMENVATTING
Op 31 januari 2019 heeft de raad besloten een rekenkamer met externe leden in plaats van
de huidige rekenkamercommissie met ook raadsleden. In de commissie Middelen van mei
2019 is een aantal uitgangspunten voor deze rekenkamer vastgelegd. Deze uitgangspunten
zijn verwerkt in de 'Verordening Rekenkamer Heemstede'. De raad wordt gevraagd om deze
verordening vast te stellen.
In de verordening wordt vastgelegd dat de leden van de rekenkamer een door de raad
vastgestelde vergoeding per maand krijgen voor hun werkzaamheden. In dit raadsbesluit is
daarom ter vaststelling ook opgenomen wat de vergoedingen zijn voor de leden van de
rekenkamer.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Artikel 81a t/m k Gemeentewet
Artikel 182 t/m 185 Gemeentewet
BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
Besluit:
1. de Verordening Rekenkamer Heemstede vast te stellen;
2. de verooedinoen. te weten 200 euro per maand voor de voorzitter en 150 per maand
nkamer, vast te stellen.
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AANLEIDING
Op 31 januari 2019 heeft de raad besloten een rekenkamer met externe leden in plaats van
de huidige rekenkamercommissie met ook raadsleden. In de commissie Middelen van mei
2019 is een aantal uitgangspunten voor deze rekenkamer vastgelegd. Om te komen tot een
nieuwe rekenkamer is een nieuwe verordening nodig.
In deze verordening wordt vastgelegd dat de leden van de rekenkamer een door de raad
vastgestelde vergoeding per maand krijgen voor hun werkzaamheden. In dit raadsbesluit is
daarom ter vaststelling ook opgenomen wat de vergoedingen zijn voor de leden van de
rekenkamer.
MOTIVERING
In de Gemeentewet artikel 81a tot k wordt wettelijk vastgelegd wat moet om een rekenkamer
in te stellen. Zo stelt de raad het aantal leden van de rekenkamer vast, benoemt de raad
leden van de rekenkamer voor de duur van zes jaar en bij meer dan twee leden moet er een
voorzitter worden benoemd. Tevens moet in een verordening worden vastgelegd hoe de
leden van de rekenkamer worden vergoed voor hun werkzaamheden. De onderdelen die in
de Gemeentewet zijn vastgelegd over de rekenkamer hoeven niet herhaald te worden in de
Verordening. Dit betekent dat bijvoorbeeld het doel van de rekenkamer; onderzoeken van
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid (artikel 182, Gemeentewet) niet in de
verordening wordt genoemd.
De rekenkamer heeft een voorzitter, secretaris, algemeen lid en een burgerlid
In de commissie Middelen van mei is de wens geuit om de functie van secretaris expliciet
toe te voegen aan de verordening. Daarnaast is besloten om te werken met een burgerlid
dat kan worden toegevoegd aan de Rekenkamer. Het burgerlid is na benoeming van de raad
en beëdiging in de raad, volwaardig lid van de rekenkamer voor de duur van een onderzoek.
Nieuwe leden voor de rekenkamer worden geworven door de raad
De raad benoemt leden van de rekenkamer. Voor de werving van nieuwe leden wordt steeds
een wervingscommissie opgericht. Deze commissie voert de gespreken en stelt geschikte
kandidaten voor aan de raad.
Een wisselend burgerlid wordt geworven door rekenkamer en raad gezamenlijk
Het vierde lid van de rekenkamer is een per onderzoek wisselend burgerlid. Ook voor het
werven van een burgerlid wordt een wervingscommissie gevormd, dit keer bestaande uit een
vertegenwoordiger van de rekenkamer en een vertegenwoordiger van de raad. De raad
benoemt het burgerlid.
De leden van de rekenkamer krijgen een vergoeding
De voorzitter van de rekenkamer ontvangt als vergoeding voor zijn werkzaamheden een
bedrag van 200 euro per maand. De secretaris, het algemeen lid en het burgerlid van de
rekenkamer ontvangen als vergoeding voor hun werkzaamheden een bedrag van 150 euro
per maand. De genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens het indexcijfer dat
in de begroting voor het betreffende jaar is opgenomen. Daarnaast ontvangen alle leden van
de rekenkamer, indien nodig, een tegemoetkoming in de reiskosten van 0,35ct per km.
PLANNING/UITVOERING

Verordening treedt in werking en start
nieuwe rekenkamer

713363

1 december 2019

2/3

Heemstede

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 26 september 2019

De huidige rekenkamercommissie maakt het lopende onderzoek af. Naar verwachting wordt
dat onderzoek in november 2019 aan de raad aangeboden. De nieuwe verordening kan
derhalve 1 december 2019 in gaan.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
n.v.t.
DUURZAAMHEID
n.v.t.
BIJLAGEN
• Verordening Rekenkamer Heemstede
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