
gemeente 

Den Helder 

Raadsvoorstel 
Registratienummer; BI08.01774 Portefeuillehouder: Presidium 

Van afdeling: 
Behandelend ambtenaar: F.V.A. Hoogervorst 
Telefoonnummer: (0223) 67 8102 
E-mail adres: f.hoogervorst@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Zelfevaluatie Rekenkamercommissie, inclusief 

aanbiedingsbrief van 31 januari 2008. 

Onderwerp: Evaluatie rekenkamerfunctie 

Gevraagd besluit: 
1. de uitoefening van de rekenkamerfunctie door de Rekenkamercommissie voort te zetten; 
2. de uitoefening van de functie op basis van een evaluatie eind 2010 opnieuw te bezien; 
3. de Rekenkamercommissie in overweging te geven een grotere rol te vervullen in het doen van 

onderzoeken; 

4. de honorering van de externe leden ongewijzigd per vergadering te laten plaatsvinden. 

Inleiding en aanleiding 
Op 31 januari 2008 heeft de Rekenkamercommissie de zelfevaluatie van de Rekenkamercommissie, alsmede 
het jaarverslag 2007 en het onderzoeksprogramma 2008 onder uw aandacht gebracht. Deze stukken zijn u 
destijds conform het verzoek van de Rekenkamercommissie ter kennisneming toegestuurd. 
Over de zelfevaluatie is in het presidium afgesproken dat deze input zal vormen voor een nadere beschouwing 
van de rekenkamerfunctie binnen de gemeente Den Helder. In de vergadering van het presidium van 18 
februari 2008 is in dit verband afgesproken een voorstel voor te bereiden waarbij met name wordt ingegaan op 
de onderwerpen, zoals deze naar voren zijn gebracht door de Rekenkamercommissie in de bijgevoegde 
aanbiedingsbrief van 31 januari 2008. Daarna zijn nog een aantal relevante ontwikkelingen afgewacht. Zo heeft 
de raad op 29 oktober 2007 reeds het besluit genomen de bevoegdheden van de Rekenkamercommissie uit te 
breiden en werd gewacht op de wijze van effectuering hiervan door het college van burgemeester en 
wethouders. Dit item is ook in het vragen kwartier van een aantal raadsvergaderingen aan de orde geweest. 
Daarop is in de raadsvergadering van 26 mei 2008 de Algemene subsidieverordening 2008 vastgesteld, waarin 
bepalingen zijn opgenomen ter uitbreiding van de bevoegdheden. 
De onderwerpen die de Rekenkamercommissie in haar brief heeft opgevoerd zijn: 
- Keuze tussen een rekenkamer en een rekenkamercommissie; 
- Uitbreiding bevoegdheden Rekenkamercommissie; 
- Vergoeding van externe leden per maand en niet per vergadering. 
Beoogd resultaat 
Op een adequate wijze invulling te geven aan de rekenkamerfunctie als genoemd in de hoofdstukken IVA en 
IVB van de Gemeentewet. 

Kader 
Het kader met betrekking tot de uitoefening van de rekenkamerfunctie is gesteld in de genoemde hoofdstukken 
van de Gemeentewet. 

Argumenten / alternatieven 
Keuze rekenkamercommissie of rekenkamer en uitbreiding bevoegdheden rekenkamercommissie 
De Gemeentewet schrijft voor dat invulling dient te worden gegeven aan een rekenkamerfunctie. Dit kan op 
twee manieren gebeuren: door een rekenkamer of door een rekenkamercommissie. Het verschil zit er met 
name in dat raadsleden lid mogen zijn van een rekenkamercommissie. Bij een rekenkamer is dat niet het geval. 
Een ander belangrijk verschil was dat een rekenkamer meer onderzoeksbevoegdheden had dan een 
rekenkamercommissie. Een rekenkamercommissie was niet bevoegd onderzoeken te doen bij onder meer 
gesubsidieerde instellingen, overheids-BV's, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke. Dit zou een 
belangrijk argument zijn te overwegen te kiezen voor een rekenkamer. Inmiddels heeft de raad een nieuwe 
subsidieverordening vastgesteld, waarmee de Rekenkamercommissie ook de bevoegdheid heeft verkregen 
onderzoek te doen bij gesubsidieerde instellingen. Ook wordt ter uitvoering van het eerder genoemde 
raadsbesluit van 29 oktober 2007 gewerkt aan de uitbreiding van de overige bevoegdheden van de 
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Rekenkamercommissie, onder meer bij de herziening van de nota verbonden partijen. Daarnaast heeft de 
staatssecretaris van BZK inmiddels ook aangegeven op landelijk niveau de bevoegdheden van een rekenkamer 
en een rekenkamercommissie gelijk te trekken. Hiermee is/komt een belangrijk argument te vervallen om te 
kiezen voor een rekenkamer. 
Voorts kan worden gesteld dat de onderzoeken, die de Rekenkamercommissie tot op heden aan de raad heeft 
aangeboden, voldoen aan de daaraan te stellen eisen. De aanbevelingen die de Rekenkamercommissie op 
basis van de onderzoeken doet, zijn alle door de raad overgenomen. Er zijn van de zijde van uw raad geen 
negatieve signalen vernomen over het functioneren van de Rekenkamercommissie. 
Wel kan de volgende kanttekening worden geplaatst: De Rekenkamercommissie besteedt nagenoeg al haar 
onderzoeken uit aan ingehuurde onderzoeksbureaus, zoals ook is aangegeven in de zelfevaluatie. Als dit een 
vaste werkwijze is, dan zou de vraag kunnen worden gesteld wat de toegevoegde waarde van de 
Rekenkamercommissie is en hoe zich dit verhoudt tot het door de Rekenkamercommissie aangevoerde 
argument dat onduidelijkheden ontstaan in de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Materieel gezien zou de 
raad immers ook zelf een onderzoeksopdracht kunnen formuleren, vervolgens een onderzoeksbureau 
inschakelen voor het verrichten van het onderzoek en dan de onderzoeksresultaten beoordelen. De 
Rekenkamercommissie kan bij het structureel uitbesteden van het doen van onderzoek worden gezien als een 
extra schakel in het proces. 

Het instellen van een rekenkamer ziet men in den lande vaak vorm krijgen binnen samenwerkingsverbanden 
met andere gemeenten. Als uw raad kiest voor het instellen van een rekenkamer, dan verdient naar onze 
mening (in tegenstelling tot de conclusie in de zelfevaluatie) aanbeveling te onderzoeken of een dergelijke 
samenwerking, gelet op de kosten- en kwaliteitsaspecten, tot de mogelijkheden behoort. 

Samengevat adviseren wij u de uitoefening van de rekenkamerfunctie door de Rekenkamercommissie voort te 
zetten, maar daarbij de Rekenkamercommissie in overweging te geven een grotere rol te vervullen in het zelf 
doen van onderzoeken. Voorts adviseren wij de uitoefening van de functie op basis van een evaluatie eind 2010 
opnieuw te bezien. 

Vergoeding van externe leden per maand en niet per vergadering. 
Thans krijgen de externe leden van de Rekenkamercommissie een vergoeding per vergadering, zoals dit bij alle 
gemeentelijke commissies met externe leden het geval is. De Rekenkamercommissie heeft verzocht om een 
vaste vergoeding per maand. Als argument is hierover in de zelfevaluatie te lezen dat "door een vergoeding per 
vergadering toe te kennen, als het ware een premie wordt gezet op het houden van veel vergaderingen en op 
het oprekken van het begrip vergadering". Wij zien geen reden om voor de leden van de 
Rekenkamercommissie een afwijkende regeling te treffen. Vergoeden op declaratiebasis doet recht aan het 
honoreren van de inspanningen. Het in de evaluatie aangegeven argument achten wij overigens denkbeeldig bij 
onze Rekenkamercommissie, die wij kennen als zeer integer. 

Financiële consequenties 
Doordat de huidige situatie wordt gecontinueerd, zijn er geen wijzigingen in de financiële consequenties. 

Juridische consequenties 
Er zijn eveneens geen juridische consequenties. 

Communicatie 

De Rekenkamercommissie dient te worden geïnformeerd over het besluit. 

Aanpak / uitvoering 
Na advisering door de commissie Bestuur en Middelen en vaststelling door uw raad zal het besluit worden 
toegezonden aan de Rekenkamercommissie. Op de termijnagenda wordt het volgende evaluatiemoment 
vastgelegd. 
Den Helder, 25 augustus 2008 
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gemeente 

Den Helder 

Geamendeerd raadsbesluit 
Raadsvergadering d.d.: 22 september 2008 

Besluit nummer: RB08.0088 

Onderwerp: Evaluatie rekenkamerfunctie 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het voorstel nummer bl 08.01774 van het presidium van Den Helder van 25 augustus 2008; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen van 15 
september 2008; 

Besluit: 

1. de uitoefening van de rekenkamerfuncie door de Rekenkamercommissie voort te zetten; 
2. de uitoefening van de functie op basis van een evaluatie eind 2010 opnieuw te bezien; 
3. vervallen *); 
4. de honorering van de externe leden te laten plaatsvinden op basis van vaste vergoedingen per maand van 

€ 175,- voor de leden en € 300,- voor de voorzitter {prijspeil 2007) en de desbetreffende verordening 
dienovereenkomstig te wijzigen. **); de honorering van de externe leden per 1 december 2009 
evalueren. ***) 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
v a n 2 2 SEP. 2008 

voorzitter 

griffier 

v . 

ü 

*) zie amendement nr. 7.1 van de fractie van Progressief Den Helder 
**) zie amendement nr. 7.4 van de fractie van CDA 
***) zie amendement nr. 7.3 van de fractie van Progressief Den Helder 
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' A M E N D E M E N T nr.: 

darum raadsvergadering: 

aangenomen />erworpen / ingetrokken 

De fractie van Progressief Den Helder wil het besluit RB08.0088 als volgt 
amenderen. 

Het punt 3 van het besluit te laten vervallen. 

3. cfe Rekenkamercommissie in overweging te geven een grotere rol te vervullen in 
het doen van onderzoeken. 

Toelichting. 

Dit is conform de wens van de commissie Bestuur en Middelen. 

De fractie van Progressief Den Helder, 

Abbenes Loek Wijker 



Amendement op raadsbesluit RB08.0088 

Raadsvergadering 22 september 2008 

A M E N D E M E N T nr/._^Li£— 

datum raadsvergadering: 

^ o e n o m ^ v e r w o r p e n / ingetrokken 

Onderwerp: evaluatie rekenkamerfunctie 

Het voorliggende besluit ware als volgt te amenderen: 
Punt 4 . 

"de honorering van de externe leden te laten plaatsvinden op basis van vaste 
vergoedingen per maand van €175,- voor de leden en €300,- voor de voorzitter 
(prijspeil 2007) en de desbetreffende verordening dienovereenkomstig te wijzigen' 

Toelichting: 
In de evaluatie van de Rekenl<amercomiriissie is aangegeven waarom het vorenstaande 
aanbeveling verdient. 

Namens het CDA 

B j L ^ 'OOI 



i 

1 

f 

AMENDEMENT niV._^L 

^3 
aangenomen / 

datum raadsvergadering: 

^ a ^ o m e n j ) v e r % v o r p e n / ingetrokke 

AMENDEMENT 3. 

De fractie van Progressief Den Helder wil het besluit RB08.0088 als volgt 
amenderen. 

Toevoegen een nieuw punt vier aan het besluit. 

4. de honorering van de externe leden per 1 december 2009 te evalueren. 

Toelichting. 

Hierdoor kan de raad bewaken hoe de honorering per maand zich ontwikkelt. 

De fractie van Progressief Den Helder, 

Loek Wijker 
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Nr. IR08.0048/GR (2008). 

ADVIES over het voorstel met betrekking tot de evaluatie van de rekenkamerfunctie. 

Aan de Raad. 

In haar vergadering van 15 september 2008 heeft de commissie Bestuur en Middelen het 
bovengenoemde voorstel besproken. 

De commissie adviseert unaniem positief over punt 1 van het besluit om de uitoefening van de 
rekenkamerfunctie door de Rekenkamercommissie voort te zetten. 
De commissie adviseert eveneens unaniem positief over punt 2 van het besluit om de uitoefening van 
de functie op basis van een evaluatie eind 2010 opnieuw te bezien; 
De commissie kan unaniem instemmen met het in principe niet door leden van de 
Rekenkamercommissie maar door onafhankelijke onderzoeksbureaus laten uitvoeren van 
onderzoeken. Met inachtneming van dit uitgangspunt zal in de raadsvergadering een amendement 
worden ingediend, inhoudende het laten vervallen van punt 3 van het besluit, te weten de 
Rekenkamer in overweging te geven een grotere rol te vervullen in het doen van de onderzoeken. 
De commissie is unaniem van mening dat de externe leden van de Rekenkamerfunctie een vaste 
vergoeding op maandbasis dienen te ontvangen in plaats van een vergoeding per vergadering. 
Hiertoe wordt in de raadsvergadering een amendement van punt 4 van het besluit (de honorering van 
de externe leden ongewijzigd per vergadering te laten plaatsvinden) aangekondigd. 
De commissie adviseert het voorstel als bespreekpunt te doen agenderen voor de raadsvergadering 
van 22 september 2008. 

Den Helder, 15 september 2008. 

commissie Bestuur en Middelen 

voorzitter. 

commissiegnffier. 


