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Doorontwikkeling rekenkamerfunctie Den Helder

Gevraagd besluit:
1. Vast te stellen de notitie Volle vaart vooruit; Doorontwikkeling Rekenkamerfunctie Den Helder;
2. Vast te stellen de Verordening op de rekenkamercommissie Den Helder 2014.
Pu bliekssamenvatting
Tijdens de behandeling van het rapport Evaluatie van het functioneren van de RKC Den Helder en de Notitie
gezamenlijke rekenkamer Noordkop is in de commissie Bestuur en Middelen afgesproken dat de griffier met de
rekenkamercommissie een notitie voorbereidt voor de gemeenteraad, waarin onder meer uitwerking wordt
gegeven aan de aanbevelingen naar aanleiding van de externe evaluatie van de rekenkamercommissie. Het
accorderen en bekrachtigen van deze notitie betekent tevens dat een nieuwe Verordening op de
rekenkamercommissie Den Helder door de gemeenteraad dient te worden vastgesteld.
Inleiding
Op 19 februari 2014 is in de commissie Bestuur en Middelen gesproken over de toekomstige positionering van
de rekenkamercommissie (RKC) in de gemeente Den Helder. Uitgangspunt voor deze bespreking vormden het
externe rapport Evaluatie van het functioneren van de RKC en de notitie Rekenkamer Noordkop. Hoewel de
documenten los van elkaar zijn behandeld, zijn zij onderling eveneens met elkaar verbonden. De evaluatie van
het functioneren van de rekenkamercommissie geeft immers duidelijkheid over waar de rekenkamercommissie
Den Helder op dit moment staat. Vanuit dat perspectief kan worden gekeken op welke wijze een mogelijke
doorontwikkeling meerwaarde zou bieden en welke.
In de in de commissie Bestuur en Middelen gevoerde discussie werd duidelijk dat regionale samenwerking
aangaande de rekenkamerfunctie op het niveau van de Noordkop van groot belang werd geacht, maar dat een
meerderheid van de aanwezige leden van de commissie geen nut en noodzaak zag om dit (op dit moment,
mede in het licht van een eventuele toekomstige regioraad) ook vorm te geven vanuit regionaal verband. De
voorkeur ging uit naar het samenwerken in de regio vanuit een lokale basis. Op basis van de beraadslaging in
de commissie is afgesproken dat er een voorstel voor de doorontwikkeling van de rekenkamerfunctie in Den
Helder wordt gemaakt.
In de notitie Volle vaart vooruit; Doorontwikkeling Rekenkamerfunctie Den Helder is het bedoelde voorstel nader
uitgewerkt. De belangrijkste voorstellen in de notitie zijn:
1. De rekenkamerfunctie zal volledig uit externe leden bestaan;
2. De vorm van de rekenkamerfunctie blijft in Den Helder een rekenkamercommissie;
3. De rekenkamercommissie kent drie externe leden;
4. Reguliere afstemming met de raad vindt plaats door middel van periodiek overleg met de
fractievoorzitters;
5. De RKC informeert de raad in 2014 door middel van een inhoudelijk visiedocument;
6. De RKC zal het voortouw nemen om de mogelijkheid tot samenwerking tussen de rekenkamerfuncties
in de Noordkop te verkennen;
7. Vergoeding van de leden.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Door het aanpassen van de verordening wordt de rekenkamercommissie in de gemeente Den Helder volledig
extern; de functie is daarmee vanaf dat moment gescheiden van het politieke raadslidmaatschap, waarmee de
eventuele schijn van vermenging tussen lidmaatschap van de rekenkamercommissie en lidmaatschap van de
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gemeenteraad wordt voorkomen. Door de rekenkamercommissie wordt een samenwerking verkend met de
rekenkamerfunctie van gemeenten uit de Noordkop.
Kader
De doelstelling van de rekenkamercommissie is het ondersteunen van de gemeenteraad bij zijn kaderstellende
en controlerende taak. Dit doet de rekenkamercommissie door middel van het onderzoeken van de
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en
beheer. Vanuit de gemeentewet heeft de raad de bevoegdheid om de verordening op de rekenkamercommissie
op te stellen.
Argumenten
De huidige Verordening op de rekenkamercommissie (2011) gaat uit van een bezetting van de RKC van zeven
leden; een drietal raadsleden (interne leden) en een viertal externe leden, onder wie de voorzitter. De RKC kent
op dit moment (sinds de gemeenteraadsverkiezingen) een bezetting van drie externe leden. Daarmee wordt niet
voldaan aan de huidige verordening. Na vaststelling van de Verordening op de rekenkamercommissie (2014) is
de bezetting van de rekenkamercommissie conform verordening.
De belangrijkste voorstellen worden hierna kort toegelicht. Voor een nadere motivering verwijzen we u naar de
bijgevoegde notitie "Volle vaart vooruit".
1.

De rekenkamerfunctie zal volledig uit externe leden bestaan.
De commissie Bestuur en Middelen heeft aangegeven, dat zij het van belang acht om de eventuele
schijn van vermenging tussen lidmaatschap van de rekenkamerfunctie en lidmaatschap van de
gemeenteraad te voorkomen. De functie zal om deze reden alleen nog bestaan uit externe leden .

2.

De vorm van de rekenkamerfunctie blijft in Den Helder een rekenkamercommissie.
Bij de vormgeving van de rekenkamerfunctie met uitsluitend externe leden zijn er twee opties; een
rekenkamer of een rekenkamercommissie. Ten opzichte van de rekenkamer geeft een
rekenkamercommissie de gemeenteraad van Den Helder meer vrijheidsgraden ten aanzien van
bijvoorbeeld benoemingstermijn leden, ambtelijke ondersteuning en invloed op de onderwerpkeuze. Bij
een rekenkamercommissie stelt de gemeente namelijk een eigen Verordening op ten aanzien van de
inrichting (conform hoofdstuk IVb van de Gemeentewet). Bij een rekenkamer is de inrichting wettelijk
bepaald.

3.

De rekenkamercommissie kent drie externe leden;
In het kader van de efficiency wordt voorgesteld om de rekenkamercommissie te laten bestaan uit een
drietal externe leden. Afgewogen tegen het beschikbare budget en het aantal onderzoeken dat daar
jaarlijks voor kan worden verricht, lijkt dit een werkbaar aantal leden.

4.

Reguliere afstemming met de raad vindt plaats door middel van periodiek overleg met de
fractievoorzitters.
Een rekenkamercommissie bestaande uit externe leden is onafhankelijk, maar het gevaar ligt op de loer
dat de commissie in deze vorm te zeer losraakt van de gemeenteraad en daar onvoldoende voeling en
binding mee houdt. Dit terwijl het aanhalen van de contacten tussen gemeenteraad en
rekenkamercommissie conform de evaluatie in de huidige constellatie reeds een aandachtspunt was.
Daarom wordt voorgesteld om een regulier overleg in te stellen met de fractievoorzitters van de
gemeenteraad.

5.

De RKC informeert de raad in 2014 door middel van een inhoudelijk visiedocument.
De afgelopen jaren heeft er binnen de rekenkamercommissie een ontwikkeling plaatsgevonden om meer
eenheid in aanpak en producten tot stand te brengen. Om dit inzichtelijk te maken en vast te leggen zal
de RKC een visiedocument opstellen waarin dit tot uitdrukking komt, maar tevens wordt ingegaan op
onderzoeksprotocol en contact met de bestuurlijke organisatie. Dit document wordt ter informatie aan de
raad voorgelegd.

6.

De RKC zal het voortouw nemen om de mogelijkheid tot samenwerking tussen de rekenkamerfuncties
in de Noordkop te verkennen.
Door een wetswijziging wordt het ook voor rekenkamercommissies mogelijk om onderzoek te doen naar
verbonden partijen. De rekenkamercommissie Den Helder zal de mogelijkheden verkennen om hierin
structureel te acteren met de rekenkamerfuncties van de gemeenten in de Noordkop.
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Vergoeding van de leden.
De werkzaamheden van de rekenkamercommissie moeten als gevolg van de doorontwikkeling worden
verricht door een drietal externe leden, waar deze werkzaamheden in het verleden door 7 interne en
externe leden van de rekenkamercommissie werden verricht. Hierdoor nemen de werkzaamheden voor
de leden van de rekenkamercommissie toe. Het voorstel is om het totaal van de vergoeding voor externe
leden gelijk te houden en deze te herverdelen over de drie leden van de rekenkamercommissie.

Maatschappelijk draagvlak
Er zijn geen consequenties op het gebied van maatschappelijk draagvlak verbonden aan de aan dit voorstel
verbonden wijzigingen.
Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.
Communicatie
De rekenkamercommissie zal de gemeenteraad informeren ten aanzien van het te ontwikkelen visiedocument
alsmede de regionale samenwerking.
Realisatie
Na publicatie van de verordening zal de rekenkamercommissie volgens deze verordening werken.
Den Helder, 13 mei 2014
Het presidium van de} ge
gemeerite Den Helder,
Het presidium van de gemeefite Den Helder,
voorzitter
Koen Schuiling

7

raadsgriffier
mr. drs. M. Hlflsman
Hu sman
1

I

tI
\J

Raadsvoorstel

Pagina 3 van 3

