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Onderwerp:  Wijziging Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2005  

 

 

 
Gevraagd besluit:

De Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2005 te wijzigen. 

 
Inleiding en aanleiding

In de raadsvergadering van 22 september 2008 is het voorstel met betrekking tot de evaluatie van de 

rekenkamerfunctie behandeld. Hierbij hebt u (bij amendement van de fractie van het CDA) besloten de 

honorering van de externe leden van de rekenkamercommissie te laten plaatsvinden op basis van vaste 

vergoedingen per maand van € 175,- voor de leden en € 300,- voor de voorzitter (prijspeil 2007). Om dit besluit 

te effectueren, dient de Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2005 te worden aangepast.  

Het voorstel hiertoe treft u bij deze aan. 

 

Daarnaast zijn in de vigerende verordening een aantal zaken opgenomen die actualisering en aanpassing aan 

de praktijk behoeven. Ook hiertoe doen wij u voorstellen. Hierover leest u meer onder het kopje 

argumenten/alternatieven.  

 
Beoogd resultaat

Dit voorstel geeft uitvoering aan uw besluit van 22 september 2008. Hierdoor zullen de externe leden van de 

rekenkamercommissie een vergoeding ontvangen op maandbasis in plaats van per vergadering.  

 

De verordening is tevens op onderdelen geactualiseerd en aangepast aan gewijzigde omstandigheden, onder 

meer in de huidige werkwijze van de rekenkamercommissie. 

 
Kader

De Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2005 vindt haar grondslag in artikel 81oa van de 

Gemeentewet. Het specifieke kader met betrekking tot de wijziging van de wijze van vergoeden is het 

genoemde raadsbesluit van 22 september 2008. 

 
Argumenten / alternatieven

Thans krijgen de externe leden van de rekenkamercommissie een vergoeding per vergadering. Om te komen 

tot een maandelijkse vergoeding dient artikel 2.5 van de verordening te worden aangepast. De aanpassingen 

zijn vet en onderstreept aangegeven.  

 

Artikel 2.5, lid 1, komt te luiden als volgt: 
De voorzitter ontvangt een onkostenvergoeding van € 313,32 per maand, exclusief reiskosten. De overige 

externe leden ontvangen een onkostenvergoeding van € 182,77 per maand, exclusief reiskosten.  

De onkostenvergoedingen worden per 1 januari van elk jaar herzien aan de hand van de 

consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. 

 

Op verzoek van de rekenkamercommissie zal de maandbetaling met ingang van 1 januari 2009 worden 

geëffectueerd. Hierop zijn de genoemde bedragen ook gebaseerd.  
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Enkele zaken in de verordening dienen te worden geactualiseerd.  

Zo is het werkterrein van de rekenkamercommissie, zoals genoemd in artikel 2.1 van de verordening, uitgebreid 

met door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Dit dient te worden toegevoegd aan het genoemde artikel. 

 

Artikel 2.1, lid 3, komt dan te luiden als volgt: 
Het werkterrein van de rekenkamercommissie strekt zich uit over alle organen en diensten van de gemeente 

Den Helder en de door de gemeente Den Helder gesubsidieerde instellingen. 

 

Volgens de vigerende verordening worden de onderzoeksrapporten en de nota’s van conclusies en 

aanbevelingen zo spoedig mogelijk behandeld in de Commissie Bestuur, Personeel, Openbare orde en 

Veiligheid (de voorloper van de commissie Bestuur en Middelen). De Rekenkamercommissie organiseert echter 

al enige tijd zelf de aanbieding van het onderzoeksrapport (meestal door middel van een presentatie) aan de 

raad buiten de commissievergaderingen om. Na de presentatie stelt het presidium een voorstel op dat aan de 

raad ter besluitvorming wordt voorgelegd na inhoudelijke behandeling in de aan het onderzoeksonderwerp 

gerelateerde raadscommissie. Het is wenselijk de verordening op deze werkwijze aan te passen. 

 

Artikel 3.3, lid 8, komt te luiden als volgt:  
Na vaststelling door de rekenkamer worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en 

aanbevelingen zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college, aangeboden aan de 

raad. Met de aanbieding van het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen is het rapport 

openbaar geworden. 

 

Artikel 3.3, lid 9, komt te luiden als volgt: 

Na de aanbieding van het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen stelt het 

presidium een raadsvoorstel op, waarbij de reactie van het college is gevoegd. De raad bespreekt het 

voorstel door tussenkomst van de aan het onderwerp gerelateerde raadscommissie binnen 6 weken na 

aanbieden van het onderzoeksrapport. De leden van de rekenkamercommissie nemen geen deel aan de 

beraadslaging. Wel kunnen zij door de raad worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de behandeling 

in de vorm van een toelichting.  

 

Artikel 3.3, lid 10, is samengevoegd met lid 9 en komt hiermee te vervallen. 

   
Financiële consequenties

In het evaluatieverslag van de rekenkamercommissie is verwoord dat de totale som van een vergoeding op 

maandbasis overeenkomt met een vergoeding per vergadering. In ieder geval zal de onkostenvergoeding uit 

het daarvoor beschikbare budget worden gedekt en zijn er in die zin geen financiële consequenties. 
 

Juridische consequenties

Er zijn geen juridische consequenties. De omstandigheid dat met de voorgestelde wijziging van de verordening 

de reikwijdte van het werkterrein van de rekenkamercommissie is uitgebreid met door de gemeente 

gesubsidieerde instellingen, vindt zijn juridische grondslag immers al in de eerder vastgestelde 

subsidieverordening.  

 
Communicatie

De rekenkamercommissie wordt geïnformeerd over het besluit. 
 

Aanpak / uitvoering

De financiële administratie van het facilitair bedrijf wordt opdracht gegeven de maandelijkse betalingen aan de 

externe leden te effectueren met ingang van 1 januari 2009.  

 

Den Helder, 17 november 2008  

 

 Het presidium van Den Helder 

 

 S. Hulman MSc , voorzitter 

 

 

 

 mr. drs. M. Huisman , griffier 


