
getnetnte 

Den Helder 
Raadsvoorstel 

Registratienummer: RV014.0010 Portefeuillehouder: presidium 

Van afdeling: 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

Griffie 

mr. drs.M. Huisman 
(0223) 67 8101 
m.e.huisman@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Notitie 'Rekenkamer Noordkop' (IR13.0360) 
• Evaluatie van het functioneren van de 

rekenkamercommissie Den Helder (IR14.0011) 

Onderwerp: Regionalisering rekenkamerfunct e 

Gevraagd besluit: 
1. de voorkeur uit te spreken voor een gemeenschappelijke rekenkamer: de rekenkamer Noordkop i.o.; 
2. de griffier op te dragen, in samenwerking met de deelnemende gemeenten, voorbereidingen te treffen 

voor de oprichting van een rekenkamer Noordkop. 

Publlekssamenvatting 
Elke gemeente moet invulling geven aan een rekenkamerfunctie. Dat kan een re ken/earner zijn, een 
reken kamercomm/ss/ë (iets minder zwaar) of een gezamenlijke rekenkamerfunctie met andere gemeenten. 
Binnen de gemeente Den Helder is tot op heden een eigen rekenkamercommissie actief die bestaat uit zowel 
externe leden als raadsleden. 
De raden van Den Helder, Schagen en Texel hebben in het voorjaar van 2013 een werkgroep samengesteld 
met als doel om de mogelijkheden te verkennen voor regionale samenwerking op het gebied van de 
rekenkamerfunctie. Op basis van de notitie 'rekenkamer Noordkop' van deze werkgroep wordt geadviseerd de 
voorkeur uit te spreken voor een gemeenschappelijke rekenkamer: de Rekenkamer Noordkop. 

Inleiding 
De gemeente Den Helder heeft sinds 2005 een eigen rekenkamercommissie, die uit zowel externe leden (4) als 
raadsleden (3) bestaat. Het functioneren van deze commissie staat op zich niet ter discussie. 1 Er is echter een 
aantal ontwikkelingen te noemen die tot een heroriëntatie op de rekenkamerfunctie hebben geleid. 

• Naar aanleiding van de regiobijeenkomst over de invulling van de rekenkamerfunctie (september 2012) is 
door het presidium de wens uitgesproken te onderzoeken of de gemeenten uit de Kop van Noord Holland 
bereidt zijn te participeren in het model van een gezamenlijke rekenkamer(functie), bovenal omdat de 
gemeenten een aantal gemeenschappelijke zaken hebben. 

• In het voorjaar van 2013 is een regionale raadswerkgroep samengesteld met het doel de mogelijkheden te 
verkennen voor regionale samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie. 

• De bestaande gemeentelijke samenwerking in de Noordkop (o.a. De Kop werkt! en de samenwerking 
binnen het Sociaal Domein). 

• De behoefte om (meer) samen te werken met de andere gemeenten via gemeenschappelijke regelingen. 

Aan de bovengenoemde regionale raadswerkgroep (met van elke Noordkop-raad twee leden, ondersteund door 
de griffiers) hebben namens u de raadsleden M. Bakker en P. Bakker deelgenomen. De werkgroep heeft zich 
gebogen over de mogelijkheden van regionale samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie. Daaruit 
volgde het advies een rekenkamer Noordkop op te richten. Dit advies is verwoord en beargumenteer in de 
notitie 'rekenkamer Noordkop', die als bijlage aan dit voorstel is toegevoegd. Deze notitie biedt voorts algemene 
informatie over de theorie van de rekenkamerfunctie (Hoofdstuk 2 en verder) en de mogelijkheden die 
gemeenten hebben als het gaat om de invulling van een regionale rekenkamerfunctie. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het bewerkstelligen van regionale samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie 

Kader 
De artikelen 81a e.v., 182-185 Gemeentewet. 

De rekenkamercommissie Den Helder heeft onlangs een externe evaluatie laten uitvoeren. Zie hiervoor het rapport 'Evaluatie van het 
functioneren van de rekenkamercommissie Den Helder1 (IR14.0011) van 31 januari 2014 en is als bijlage bij dit voorstel opgenomen. 
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Argumenten 
Er zijn verschillende manieren om de rekenkamerfunctie te organiseren: lokaal of regionaal. Een regionale 
opzet kent een aantal voordelen ten opzichte van een eigen rekenkamerfunctie2: 

• Heldere bevoegdheden in de wet, waaronder ten aanzien van verbonden partijen. 
• Financieel voordeel, vaste kosten delen. 
• Meer geld (dus) voor onderzoek en/of meer professionaliteit en kwaliteit. 
• Kennisvoordeel, doordat deelnemende gemeenten de kennis delen. 
• Mogelijkheden voor benchmarking (vergelijken tussen deelnemende gemeenten). 
• Een betere ingang bij de samenwerkingen waar de deelnemende gemeenten in participeren, zoals het 

Sociaal Domein, mits dat wordt geborgd in de contracten die tussen de gemeenten in samenwerkingen 
worden afgesloten. 3 

Een eigen rekenkamerfunctie heeft daarentegen het voordeel dat eenvoudiger een gevoel van lokale 
herkenning ontstaat 4; een aspect dat bij het kiezen voor een regionale opzet speciale aandacht moet krijgen: 
zorgen dat elke raad toch het gevoel heeft dat het ook 'zijn' rekenkamer is. 

In Hoofdstuk 3.4 en 3.5 van de notitie 'rekenkamer Noordkop' wordt de aan de hand van criteria nader ingegaan 
op de verschillen tussen een rekenkamer en een rekenkamerfunctie. 

Als gekozen wordt een regionale rekenkamerfunctie (samen met andere gemeenten), dan zijn er grofweg drie 
mogelijkheden: 

Variant 1: De gemeenschappelijke rekenkamer 
De eerste variant is de gemeenschappelijke rekenkamer. Deze rekenkamer bestaat uit externe leden, waardoor 
zeer onafhankelijk kan worden opgetreden. Dit is bovendien de variant die de wetgever voor ogen heeft. Het 
grote voordeel van alleen maar externe leden is dat er meer mogelijkheden bestaan om expliciete 
deskundigheid in huis te halen. De mogelijkheid om tussen gemeenten de resultaten van de onderzoeken uit te 
wisselen en te vergelijken (benchmarking) is hierbij sterk aanwezig. Er kan eenvoudig overleg worden gepleegd 
over een efficiënte inzet van verschillende middelen. Instelling kost (iets) meer tijd en afstemming. 

Variant 2: De federatieve rekenkamer 
De tweede variant van een gemeenschappelijke rekenkamer is de federatieve rekenkamer. Het idee hierbij 
is dat elke gemeente een eigen rekenkamerfunctie instelt, maar dat hierbij de ondersteuning van de 
rekenkamer georganiseerd wordt vanuit een gemeenschappelijke bemensing dan wel ondersteunende 
faciliteit met een onderzoekscapaciteit voor meerdere gemeenten. Voordeel is dat onderzoeksexpertise 
gedeeld kan worden door verschillende gemeenten. Daartegenover staat wel dat de leden van de rekenkamer 
minder betrokken kunnen zijn bij de gemeenten doordat de onderzoekers niet aan één gemeente verbonden 
zijn. 

Variant 3: Incidentele samenwerking 
Gemeenteraden kunnen besluiten (incidenteel of structureel) gemeenschappelijk onderzoek te gaan doen. Er 
bestaat dan geen gemeenschappelijke rekenkamer. Het gaat puur om het feit dat de optie voor 
gemeenschappelijk onderzoek als mogelijkheid in de verordening wordt opgenomen, zodat dit dan ook 
(incidenteel) kan plaatsvinden.. 

Advies van de raadswerkaroep 
In het kader van het onderzoek dat door raadswerkgroep Den Helder, Schagen en Texel is gedaan luidt de 
conclusie dat variant 1, een echte gemeenschappelijke rekenkamer, de beste oplossing is voor - in 
elk geval - samenwerking in de regio kop van Noord-Holland. Naast de hierboven reeds aangehaalde 
argumenten gaat de raadswerkgroep in het advies in op: 
• Het belang van een goede communicatiestrategie: vooral borgen dat de deelnemende gemeenten zich 

lokaal herkennen in de gemeenschappelijke rekenkamer. 
• Een evaluatie drie jaar na de installatie (dus halverwege de eerste zittingsperiode). 

2 
Zie Hoofdstuk 4.1 (pagina 17) van de notitie 'rekenkamer Noordkop'. 
Zie de aangenomen molie van D66 tijdens de raadsvergadering van 13 januari 2014, waarbij hel college van b&w is opgedragen dat: 
1. bij elke aanbesteding en dienstverleningsovereenkomst die de gemeente afsluit met bijvoorbeeld een zorgaanbieder respectievelijk 

samenwerkingsverband of centrumgemeente er In de bepalingen van het contract standaard een verplichting lol medewerking aan 
rekenkameronderzoek is opgenomen; 

2. in elke gemeenschappelijke regeling of dienstverleningsovereenkomst die de gemeente afsluit bepalingen zijn opgenomen waarmee 
de rekenkamer(commissie)s van de deelnemende gemeenten afzonderlijk en in samenwerking In slaat worden gesteld om alle 
Informatie te verkrijgen die voor de wettelijke uiloefening van de rekenkamer- of rekenkamercommissie laak nodig is. 

A Bij de samenstelling van de rekenkamercommissie in Den Helder (2005) is de belangrijkste overweging geweest (zie raadsvoorstel nr. 
25/raadsgriffie 2005), dat indien raadsleden deelnemen aan de rekenkamercommissie er sprake Is van een directe, personele relatie tussen 
raad en rekenkamercommissie. Een andere overweging was dat zij hierdoor meer betrokken kunnen raken bij haar werkzaamheden en er 
sprake kan zijn van een grotere Inzichtelijkheid van de raadsleden op de onderzochte terreinen. 
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• Het aanstellen van een kwartiermaker: veel zaken dienen uitgewerkt te worden en geregeld in een 
verordening. Daarnaast dienen profielen te worden opgesteld voor de personen die de rekenkamer gaan 
bemensen. 

U wordt voorgesteld overeenkomstig het voorgaande advies te besluiten. Alternatief is dat u het onderhavige 
voorstel in commissieverband bespreekt en de besluitvorming overlaat aan de nieuwe raad, die met ingang van 
27 maart 2014 zal aantreden. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak kan worden vertaald naar het initiatief dat door de deelnemende gemeenten in 
de raadswerkgroep is genomen om de mogelijkheid van een gemeenschappelijke rekenkamer te onderzoeken. 
Het onderhavige voorstel biedt de mogelijkheid tot het houden van een referendum. Het onderhavige voorstel 
annex onderwerp leent zich hier echter minder voor en is om die reden niet voorgesteld. 

Financiële consequenties 
Uitgangspunt is het bestaande jaarlijks budget dat thans voor de rekenkamercommissie (€ 60.000,-) 
beschikbaar is. Voor de gemeente Den Helder wordt een financieel voordeel verwacht, omdat de ondersteuning 
van de rekenkamer door alle deelnemende gemeenten zal worden gefinancierd. 

Uitgaande van € 1,35 per inwoner voor het onderzoeksbudget, vergoedingen voor de leden en een (vaste) 
secretaris, zal het budget voor een regionale rekenkamer Noordkop ongeveer € 160.000,- bedragen. De kosten 
van een aan te stellen kwartiermaker zijn hier niet bij inbegrepen. 

Communicatie 
Uw raadsbesluit dient onder de aandacht te worden gebracht van de gemeenteraden van Schagen en Texel en 
de rekenkamercommissie. 

Realisatie 
Nadat u en de andere raden de voorkeur voor een regionale rekenkamer hebben uitgesproken dienen 
voorbereidingen te worden getroffen om een rekenkamer op te kunnen richten. Daarvoor zal een kwartiermaker 
worden aangesteld. Het werk van de kwartiermaker eindigt nadat de leden van de rekenkamer Noordkop zijn 
geïnstalleerd en kunnen starten met hun eerste onderzoek. 

Den Helder, 30 januari 2014 

Het presidium van de gemeente Den Helder, Het presidium van de gemeente Dresid 

voorzitter 
Koen Schuiling 

hulsman mr. drs. 
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Voor de nadere onderbouwing van deze drie punten verwijzen wij u naar de pagina's 4 en 5 van de notitie 'rekenkamer Noordkop'. 
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