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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de "Evaluatie Rekenkamercommissie Den Helder" die door de
Rekenkamercommissie in de vergadering van 15 januari 2008 is vastgesteld. De
Rekenkamercommissie is nu ruim twee jaar werkzaam en vindt dit zelf een goed moment om terug
te kijken op deze periode en daar lering uit te trekken. Naast deze eigen behoefte van de
commissie zijn er ook twee formele redenen.

Op 2 maart 2005 heeft de raad een Rekenkamercommissie ingesteld, die bestaat uit drie
raadsleden en vier externe leden, waaronder de voorzitter. In de voordracht bij de Verordening op
de Rekenkamercommissie Den Helder 2005 is gemotiveerd een keuze gemaakt voor een
Rekenkamercommissie en niet voor een Rekenkamer, dus zonder raadsleden. Tevens stelt deze
voordracht dat de raad op termijn kan bekijken of de Rekenkamercommissie kan doorgroeien naar
een Rekenkamer, dus alleen bestaand uit externe leden.
De tweede reden betreft de discussie in de raadscommissie over de uitbreiding van de
onderzoeksbevoegdheden van de Rekenkamercommissie, waarbij door ons is toegezegd begin
2008 met een evaluatie te komen. De gemeenteraad heeft besloten mede op basis van deze
evaluatie in het voorjaar van 2008 te willen bezien of de Rekenkamercommissie eventueel zou
moeten worden vervangen door een Rekenkamer. Deze evaluatie is daarom het moment voor de
raad om op dit punt opnieuw een keuze te maken.

De belangrijkste afweging hierbij is de vraag of de raad vooral waarde hecht aan maximale
voorwaarden voor onafhankelijkheid, zoals bepaald is bij een Rekenkamer, of dat u het uit oogpunt
van betrokkenheid van groter belang vindt dat er ook raadsleden deelnemen. Zoals u kunt lezen in
de evaluatie gaat de voorkeur van de Rekenkamercommissie uit naar voortzetting van het huidige
model met 4 externe leden en 3 raadsleden, mits de onderzoeksbevoegdheden afdoende worden
geregeld. Uit onze gespreksronde in november met de fractievoorzitters in verband met deze
evaluatie, bleek dit standpunt door het overgrote deel van de fractievoorzitters te worden gedeeld.

Bij een besluit tot voortzetting van de Rekenkamercommissie, verzoeken wij u de
onderzoeksbevoegdheden zo spoedig mogelijk uit te breiden tot gesubsidieerde instellingen,
gemeenschappelijke regelingen en overheid-BV's en niet te wachten op de door de
Staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties toegezegde wetswijziging,
waarvan de termijn nog ongewis is. Daarnaast vraagt de Rekenkamercommissie u ook de
Verordening aan te passen ten aanzien van de wijze van honorering van de externe leden. De
Rekenkamercommissie stelt voor om over te gaan op een vaste vergoeding per maand in plaats
van een vergoeding per vergadering.



In 2008 loopt de benoemingsperiode van 3 jaar van de voorzitter, de heer E. Jongejan en van de
vice-voorzitter, de heer P. van der Kruit, af. Wij kunnen u mededelen dat zij zich beschikbaar
stellen voor een nieuwe benoeming door de raad voor een termijn van drie jaar.

Naast de evaluatie doen wij u hierbij, ingevolge artikel 3.2 lid 2 van de Verordening op de
Rekenkamercommissie Den Helder 2005, ook het jaarverslag 2007 en het onderzoeksprogramma
2008 ter kennisname toekomen. Hierin treft u de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie
over het afgelopen jaar aan en de nieuwe onderzoeksonderwerpen voor 2008.
as/mpv

Hoogachtend,
de voorzitter van de Rekenkamercommissie

namens deze,
de secretaris van de commissie,

mw. A. Scherer
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Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008

1. Inleiding

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Rekenkamercommissie Den Helder (verder Reken-
kamercommissie). Dit is het Jaarverslag 2007, gecombineerd met het Onderzoeksprogramma
2008.

De Rekenkamercommissie is in het najaar van 2005 opgericht. De doelstelling van de Reken-
kamercommissie is, kortweg, het toetsen van het functioneren van de gemeente opdat het
toekomstig functioneren verbeterd kan worden. Om deze rol te kunnen vervullen verricht de
Rekenkamercommissie onderzoek.

Eerst wordt het functioneren van de Rekenkamercommissie gedurende het jaar 2007
beschreven. Dit gebeurt aan de hand van informatie over de samenstelling, de werkzaam-
heden en de producten van de Rekenkamercommissie over het jaar 2007, gevolgd door de
financiële paragraaf.

Daarna wordt het Onderzoeksprogramma 2008 behandeld, inclusief de onderzoeken die in dit
jaar zullen worden uitgevoerd, ook weer vergezeld van een financiële paragraaf.

De Rekenkamercommissie is nu ruim twee jaar werkzaam. Er zijn in deze periode vier onder-
zoeksrapporten aan dé raad aangeboden en twee onderzoeken zijn eind 2007 nog in behande-
ling. De Rekenkamercommissie is daarom van mening dat dit een goed moment is om ook het
eigen functioneren te evalueren. Voor deze evaluatie wordt verwezen naar de nota: Evaluatie
Rekenkamercommissie Den Helder.
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Rekenkamercommissie Den Helder
Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008

2. Jaarverslag 2007

2.1. Samenstelling van de Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie is samengesteld uit drie raadsleden en vier externe leden,
waaronder de voorzitter. Voor dit model is gekozen omdat Den Helder een professionele,
deskundige Rekenkamercommissie voorstaat met inbreng van buiten het gemeentelijke
circuit. Dit vanwege enerzijds de toegevoegde kennis en kunde en anderzijds de waarborging
van het varen van een eigen, partijpolitiek onafhankelijke, koers.

Externe leden
Per 01 januari 2007 zijn de externe leden Edo Jongejan (voorzitter), Peter van der Kruit (plv.
voorzitter), Peter Westenberg en Harald Lesterhuis. De voorzitter en de plaatsvervangend
voorzitter zijn op 7 september 2005 door de Raad benoemd voor een periode van 3 jaar. De
andere twee externe leden zijn op respectievelijk 29 november en 1 december 2006 door de
Raad voor een periode van 3 jaar benoemd. Op voordracht van de Rekenkamercommissie
kunnen de externe leden één keer worden herbenoemd voor een aansluitende periode van 3
jaar. Voor Edo Jongejan en Peter van der Kruit zal de eventuele herbenoeming in september
2008 aan de orde komen.

Raadsleden
De raadsleden Theo Rijnten, John de Bruin en Roei Prins zijn op 19 april 2006 benoemd. Zij-
hebben zitting tot de volgende gemeenteraadsverkiezing.

Ambtelijk Secretaris
De Rekenkamercommissie heeft in 2007 afscheid moeten nemen van ambtelijk secretaris Rob
de Jonge die een andere functie heeft aanvaard. Anja Scherer is hem per 1 april 2007 opge-
volgd als ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie.

2.2. Werkzaamheden van de Rekenkamercommissie.
Gedurende het verslagjaar 2007 is de Rekenkamercommissie tien maal bijeengeweest.
De vergaderdata waren:

• 17 januari
• 22 februari
• 5 april
• 24 april
• 22 mei
• 19 juni
• 4 september
• 2 oktober
• 6 november
• 11 december

In 2007 heeft de Rekenkamercommissie eenmaal met de gemeentesecretaris en eenmaal met
de waarnemend gemeentesecretaris overleg gevoerd en wel op de navolgende data:

• 12 februari (wnd. gemeentesecretaris)
• 5 juli
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Rekenkamercommis.sie Oen Helder
Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008

Dit overleg werd namens de Rekenkamercommissie gevoerd door de voorzitter en/of de plv.
voorzitter tezamen met de ambtelijk secretaris.

Verschillende subcommissies van de Rekenkamercommissie, ook wel begeleidingscommis-
sies genoemd, zijn meerdere malen bijeengeweest in het kader van een specifiek onderzoek
dat zij begeleidden of uitvoerden.

De Rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Reken-
kamercommissies (NVRR). De voorzitter, twee leden en de secretaris van de Rekenkamer-
commissie hebben het jaarcongres van de NVRR bijgewoond. Ook zijn een drietal leden dit
jaar naar de Dag van de Lokale Rekenkamer geweest.
Voor algemene informatie over Rekenkamers en Rekenkamercommissies wordt u verwezen
naar de website van de NVRR. (www.nvrr.nl)

Op de website van de gemeente Den Helder (www.denhelder.nl), vindt u nadere informatie
over de Rekenkamercommissie, zoals de Verordening op de Rekenkamercommissie
Den Helder 2005, het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie Den Helder, het
(jaarlijks) onderzoeksprogramma en uitgebrachte rapporten.

2.3. Producten van de Rekenkamercommissie
In 2006 zijn een viertal onderzoeken opgestart waarvan de rapportages in 2007 aan de raad
zijn aangeboden:

• Onderzoek naar de inzet van ISV/UNA gelden in de wijk Nieuw Den Helder
Het rapport is in raadsvergadering van 31 januari 2007 behandeld.

• Onderzoek naar de kwaliteit van het collegeprogramma
Het rapport is in raadsvergadering van 31 januari 2007 behandeld.

• Vooronderzoek Inhuur Externen
Het rapport is in de raadsvergadering van 11 april 2007 behandeld.

• Quick Scan Schuldhulpverlening
Het rapport is in de raadsvergadering 4 juni 2007 behandeld,.

Alle conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn door de raad overgeno-
men. In een aantal gevallen zijn de conclusies door de raad aangescherpt door in plaats van de
woorden 'te verzoeken' de woorden 'op te dragen' te gebruiken en in plaats van 'het rapport
voor kennisgeving aan te nemen', 'het rapport aan te nemen'.

Naast de afronding in 2007 van deze vier onderzoeken, is de Rekenkamercommissie met een
tweetal nieuwe onderzoeken gestart:

• Het volkshuisvestingbeleid van de gemeente Den Helder. Wonen in Den Helder; zijn
de doelstellingen gehaald?
Het feitenonderzoek is in 2007 afgerond. Het eindrapport zal naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2008 aan de Raad kunnen worden aangeboden.

• Verbonden Partijen. De relatie van de gemeente met de verbonden partijen en dan met
name de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad en het college, in-
clusief de ambtelijke ondersteuning.
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Rekcnkamercomrnissie Den Melder
Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008

Het feitenonderzoek voor beide onderwerpen is uitbesteed aan een tweetal externe onder-
zoeksbureaus.

Zie voor een overzicht van de verrichte onderzoeken Bijlage 2, genaamd: Overzicht onder-
zoeken van de Rekenkamercommissie.

In 2007 is ook weer verder gesproken over de mogelijkheden om het ontbreken van bevoegd-
heden van de Rekenkamercommissie voor het verrichten van onderzoek bij derden-
instellingen (gesubsidieerde instellingen, overheids-BV's, e.d.) op te lossen. In de raadsver-
gadering van 29 oktober 2007 is hierover als volgt bij amendement besloten:

1. Het verzoek van de Rekenkamercommissie tot uitbreiding van haar bevoegdheden naar de
strekking van artikel 184 van de Gemeentewet (Gw) in te willigen.

2. Het college van B&W op te dragen overeenkomsten met alle verbonden partijen, subsidie-
verordeningen en subsidievoorwaarden en de gemeenschappelijke regelingen in de zin van de
Wet gemeenschappelijke regelingen aan te passen, ten einde de rekenkamercommissie toe-
gang tot de in artikel 184 bedoelde informatie te verschaffen.

3. Mede op basis van de evaluatie van de Rekenkamercommissie in het voorjaar van 2008 te
bezien of de Rekenkamercommissie dient te worden vervangen door een rekenkamer.

Door het college van Burgemeester en Wethouders is bij brief van 27 november 2007 aan de
raad toegezegd de bevoegdheden van de Rekenkamercommissie ten aanzien van subsidierela-
ties, door het opnemen van die bevoegdheden in de Algemene Subsidieverordening, met prio-
riteit te onderzoeken. Over het realiseren van de bevoegdheid wordt de Raad uiterlijk 1 maart
2008 geïnformeerd danwei komt een concreet voorstel tot wijziging van de ASV.

In de voorlopige evaluatie rekenkamer(commissie)s gemeenten en provincies van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt ook de aanbeveling door de onder-
zoekers gedaan om de bevoegdheden van de Rekenkamercommissies ten opzichte van ver-
bonden partijen gelijk te trekken met die van de rekenkamers. De staatssecretaris, mevrouw
Bijleveld-Schouten is voornemens om deze wijziging op te nemen in de Gemeentewet en Pro-
vinciewet.
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Rekenkamcrcommissic Den Helder
Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008
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2.4. Financieel verslag 2007
Hieronder vindt u het financieel verslag van het jaar 2007. Naast de begrote bedragen uit het
verslagjaar vindt u ook de reële uitgaven van de Rekenkamercommissie in 2007.

Jaarrekening 2007 Rekenkamercommissie

(Bedragen in €) Begroting* Rekening**

A Onkostenvergoedingen 9.000 11.969

B Deskundigheidsbevordering

(incl. congressen, bijeenkomsten)

C Lidmaatschappen, abonnementen

D Onvoorzien

E Externe ondersteuning 31.000 27.745

| Totaal 2007 43.200 \ 41.590 |
* Inclusief € 12.000,-resuitaatbestemming 2007.
** o.b.v. de beschikbare informatie 24 januari 2008

Ad.A
De onkostenvergoedingen zijn hoger uitgevallen dan begroot omdat er naast de 10 reguliere
maandelijkse vergaderingen, ook een groot aantal vergaderingen van begeleidingscommissies
is geweest. Daarnaast heeft de Rekenkamercommissie in de vergadering van 4 september be-
sloten dat het deelnemen namens de commissie aan een congres op het werkterrein van de
commissie, wordt beschouwd als het deelnemen aan een vergadering. Dit betekent dat hier-
voor ook een vergoeding wordt verstrekt.

Ad. E
In 2007 zijn een drietal opdrachten afgerond/verstrekt /uitgevoerd door externe bureaus, te
weten:

• Quick Scan Schuldhulpverlening
In 2007 is het rapport door SGBO afgerond en heeft de laatste termijnbetaling plaats
gevonden ad. € 3.545,- van het totaalbedrag van € 10.850,-

• Het volkshuisvestingbeleid van de gemeente Den Helder. Wonen in Den Helder; zijn
de doelstellingen gehaald?
Er is voor dit onderzoek een viertal bureaus benaderd voor het uitbrengen van een
offerte. Een tweetal bureaus heeft hieraan gevolg gegeven. Naar aanleiding van de
ontvangen offertes is in juni 2007 de opdracht verstrekt aan het bureau DHV tot een
bedrag van € 22.520,-.

• Onderzoek Verbonden Partijen
Ook voor dit onderzoek is een viertal bureaus gevraagd om een offerte uit te
brengen. Naar aanleiding van de vier ontvangen offertes is in november 2007 de
opdracht verstrekt aan het bureau Auditing & Consulting Services (ACS) voor een
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Rekenkamercommissie Den Helder
Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008

totaalbedrag van € 18.440,-. Voor de werkzaamheden die in 2007 voor dit onderzoek
hebben plaatsgevonden is € 1.680,- gedeclareerd.

Het budget 2007 is als volgt opgebouwd:
Structureel budget € 31.200,-
Incidenteel budget, resultaatbestemming 2007 + € 12.000,-

Totaal budget € 43.200,-

In 2007 zijn er uitgaven gedaan tot een bedrag van € 41.590,-.
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Rekenkamercommissie Den Heider
Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008

3. Onderzoeksprogramma 2008

3.1. Doelstelling Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie wenst het volgende bereiken:

het leveren van een bijdrage aan de verbetering van het functioneren van het bestuur van de
gemeente Den Helder op de aspecten doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.

De Rekenkamercommissie voert daartoe onderzoeken uit naar deze aspecten. Met de onder-
zoeken wil de Rekenkamercommissie het inzicht in de aard en omvang van de beleidseffecten
vergroten en oordelen over geleverde beleidsprestaties (doeltreffendheid).
Tevens wil de Rekenkamercommissie op basis van onderzoek oordelen over de wijze waarop
de gemeente Den Helder haar processen bestuurt en beheerst (doelmatigheid).

De Rekenkamer verwacht dat onderzoeken die uitsluitend op de rechtmatigheid zijn gericht
een uitzondering zullen zijn, aangezien de accountant sinds de jaarrekening van 2004 een veel
grotere rol speelt in de controle op rechtmatigheid en daarover een verklaring moet afleggen
in zijn jaarlijkse rapport. Vanzelfsprekend wordt het aspect rechtmatigheid meegenomen in de
andere onderzoeken indien daar aanleiding toe is.

De Rekenkamercommissie wil zich transparant en toegankelijk aan de buitenwereld
presenteren. De rapporten van de Rekenkamercommissie zijn daarom openbaar.
Onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, objectiviteit, onderbouwing, consistentie, controleerbaar-
heid, efficiency en bruikbaarheid zijn de kwaliteitseisen voor het werk van de Rekenkamer-
commissie.

De opdracht aan de Rekenkamercommissie is er in eerste instantie op gericht de gemeenteraad
van Den Helder van informatie te voorzien. Daarmee versterkt de Rekenkamercommissie de
controlerende en toezichthoudende taak van de Raad. Daarnaast wil de Rekenkamercommis-
sie met behulp van op onderzoek gebaseerde aanbevelingen een bijdrage leveren aan het ver-
beteren van het gemeentelijk functioneren. In dat licht wil de Rekenkamercommissie ook dat
de resultaten van de werkzaamheden tot een grotere bewustwording in de organisatie leiden
voor de effecten van beleid en de wijze van uitvoering daarvan.

Samengevat houdt de doelstelling van de Rekenkamercommissie in het toetsen van het
functioneren van de gemeente zodat het toekomstig functioneren verbeterd kan worden.

3.2. Werkwijze Rekenkamercommissie

3.2.1. Algemeen

De belangrijkste producten van de Rekenkamercommissie zijn de onderzoeksrapporten, waar-
in de uitkomsten van het onderzoek zijn neergelegd. Deze komen tot stand via een aantal
stappen, te weten:

1 selectie van onderwerpen
2 voorbereiding van het onderzoek
3 uitvoering van het onderzoek
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Rekenkamercoinmissie Den Heider
Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008

4 hoor en wederhoor (ambtelijk en bestuurlijk)
5 publicatie, evaluatie en nazorg

De hieronder geplaatste figuur geeft gestileerd de werkwijze van de Rekenkamercommissie
aan.

Programma

Voorbereiding .
* |p i Onderzoeksopzet

Uitvoering J&f
,..„m - ^

Ambtelijk hoor,——-—iSS* Rapport van bevindingen
en wederhoor /

|^^P Concept Rapport
Bestuurlijk hoor
en wederhoor

Publicatie

s
Nazorg

Elk van deze stappen leidt tot een (tussen)product, te weten:
Ad 1 Onderzoeksprogramma
Ad 2 Onderzoeksopzet
Ad 3 Rapport van bevindingen
Ad 4 (Verwerken) ambtelijke en bestuurlijke reactie
Ad 5 Eindrapport, (eventueel) persbericht en rapportage over navolging

3.2.2. Selectie
Er is een groot aantal onderwerpen dat in aanmerking komt voor onderzoek door de Reken-
kamercommissie. Om deze stroom van mogelijke onderzoeken (een groslijst) beheersbaar te
houden zijn selectiecriteria ontwikkeld. In het Reglement van Orde van de Rekenkamercom-
missie Den Helder van 18 januari 2006 zijn de selectiecriteria vermeld:

• het onderzoek heeft een toegevoegde waarde: het levert informatie op waarover de
gemeenteraad en het college nog niet beschikt

• het onderwerp draagt risico's van ineffectiviteit of ondoelmatigheid in zich
• het onderwerp is actueel en heeft een groot maatschappelijk en/of financieel

belang
• het onderwerp raakt direct of indirect het belang van de burger
• het onderzoek moet kunnen leiden tot concrete verbeteringen en/of het bevorderen

van het lerend vermogen van de organisatie

Hierbij moet worden vermeld dat de Rekenkamercommissie bij de vaststelling van het onder-
zoeksplan nog niet de bevoegdheid heeft om informatie op te vragen bij derden-instanties.
Door het college van Burgemeester en Wethouders is bij brief van 27 november 2007 aan de
Raad toegezegd de bevoegdheden van de Rekenkamercommissie ten aanzien van subsidiere-
laties met prioriteit te onderzoeken. Over het realiseren van de bevoegdheid wordt de Raad
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Rekenkaniercomniissie Den Helder
Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008

uiterlijk 1 maart 2008 geïnformeerd danwei komt een concreet voorstel tot wijziging van de
Algemene Subsidieverordening (ASV).
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Bijleveld-
Schouten, is ook voornemens de bevoegdheden van de rekenkamercommissie ten opzichte
van verbonden partijen gelijk te trekken aan die van de rekenkamers. Deze wijziging zal wor-
den opgenomen in de Gemeente- en Provinciewet. Een termijn waarvoor dit gerealiseerd zal
zijn is niet meegegeven.

3.2.3. Voorbereiding
Als eerste stap bij de uitvoering van een onderzoek wordt het onderzoeksonderwerp nader
gespecificeerd en afgebakend. Tevens wordt de aanpak van het onderzoek ontwikkeld.
Hierin wordt onder meer aandacht geschonken aan:

• Probleemstelling
• Onderzoeksvragen
• Normen waaraan Wordt getoetst om tot oordeel te komen
• Methode van onderzoek
• Bronnen en informatie
• Planning van werkzaamheden

Deze stap resulteert in een onderzoeksopzet. Gelet op de noodzaak van medewerking van de
gecontroleerden voor het verkrijgen van informatie en het ontvangen van een (ambtelijke of
bestuurlijke) reactie, wordt deze na afloop van de fase van voorbereiding in kennis gesteld
van de onderzoeksopzet.

3.2.4. Uitvoering
Het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek gebeurt in het algemeen niet door de leden
van de Rekenkamercommissie zelf. Hiertoe worden onderzoekers - intern of extern - inge-
huurd. De leden van de Rekenkamercommissie begeleiden het onderzoek en zijn verantwoor-
delijk voor het daaruit voortvloeiende advies. Voor de uitvoering van het onderzoek door een
extern bureau zullenl door de Rekenkamercommissie minimaal drie offertes worden aange-
vraagd.

Bij de start van de uitvoering van het onderzoek worden - mede aan de hand van de onder-
zoeksopzet - afspraken met de ambtelijk contactpersoon namens de organisatie gemaakt over
bijvoorbeeld het aanleveren van de gegevens, de personen met wie gesprekken worden ge-
voerd en de planning van het bespreken van de bevindingen.

Vervolgens verzamelen de onderzoekers gegevens via bijvoorbeeld dossier- en documenten-
onderzoek, interviews en enquêtes. Indien de Rekenkamercommissie van mening is over
voldoende informatie te beschikken om de onderzoeksvragen onderbouwd te kunnen beant-
woorden, stelt deze een rapport van bevindingen op.

Het rapport van bevindingen bevat de feitelijke onderzoeksbevindingen. De conclusies die
daar direct uit voortvloeien zullen pas na het ambtelijk hoor- en wederhoor aan het rapport
worden toegevoegd. Veelal zal de Rekenkamercommissie ook komen tot overkoepelende
conclusies, oordelen en aanbevelingen. Deze laatste aspecten zijn vooral van belang voor het
bestuurlijk niveau. Deze aspecten worden om die reden niet opgenomen in het rapport van
bevindingen, maar in een conceptrapport.
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3.2.5. Hoor en wederhoor
De Rekenkamercommissie zendt het rapport van bevindingen naar de bij het onderzoek
betrokken ambtenaren met het verzoek om commentaar op feitelijke onjuistheden.
In de regel hanteert de Rekenkamercommissie hiervoor een reactietermijn van twee weken.
Na afloop wordt het eventuele ambtelijke commentaar verwerkt in het rapport, hetgeen leidt
tot een conceptrapport. Hierin zijn naast de bevindingen, conclusies, oordelen en aanbevelin-
gen opgenomen.

Vervolgens zendt de Rekenkamercommissie dit conceptrapport toe aan de betrokken bestuur-
ders met het verzoek te reageren. Ook hier hanteert de Rekenkamercommissie als vuistregel
een reactietermijn van twee weken. De bestuurlijke reactie en een eventueel nawoord daarop
van de Rekenkamercommissie worden integraal in het eindrapport opgenomen.

3.2.6. Publicatie
De hoor en wederhoor leidt tot een definitieve tekst. De rapporten van de Rekenkamercom-
missie zijn openbare stukken. De belangrijkste afnemer is de gemeenteraad, maar ook het
College van B & W, gemeentelijke diensten en bedrijven, burgers en de media zijn
belangrijke afnemers. De rapporten worden onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamer-
commissie op de gemeentelijke website geplaatst, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

De Rekenkamercommissie presenteert het rapport aan de vakinhoudelijk betrokken raads-
commissie^). In voorkomende gevallen wordt een persconferentie gehouden en/of andere
vormen van presentaties toegepast.

3.2.7. Evaluatie
De Rekenkamercommissie beoordeelt enige tijd na de publicatie de geleverde kwaliteit van
het onderzoek als onderdeel van de interne kwaliteitsbewaking. Ook in extern opzicht is er
sprake van evaluatie in die zin dat na verloop van tijd (bijvoorbeeld eenjaar), wordt geïnven-
tariseerd welk gevolg er aan het onderzoek is gegeven. Het gaat daarbij om beantwoording
van de volgende vragen:

• Waartoe heeft de behandeling van het rapport in de Raad geleid?
• Welke toezeggingen heeft het College van B&W gedaan?
• Welke maatregelen hebben gemeentelijke diensten en/of bedrijven genomen en welke

effecten hebben dit gehad?

Kortom, heeft het onderzoek van de Rekenkamercommissie daadwerkelijk tot resultaat
geleid? De Rekenkamercommissie neemt de resultaten van de evaluatie op in haar jaarverslag.
Deze is te vinden in de bijlage 3.

3.2.8. Privacy
De onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn weliswaar openbaar, maar de Rekenka-
mercommissie betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid met de privacy van de gegevens
van de gecontroleerden. Bij deze benadering past een beleid, waarbij de gecontroleerden niet
bij naam in de rapporten van de Rekenkamercommissie zullen worden vermeld. Indien bevin-
dingen op persoonsniveau moeten worden weergegeven, wordt er gekozen voor het gebruik
van de functiebenaming.
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3.3. Financiën onderzoeksprogramma 2008
Het aantal uit te voeren onderzoeken wordt ingegeven door het beschikbare budget,
de onderwerpen van onderzoek worden ingegeven door de selectiecriteria.
Voorstellen tot onderzoeken kunnen door iedere burger en instantie van de gemeente Den
Helder worden ingediend.

De Rekenkamercommissie heeft de beschikking over een eigen budget. In de gemeentebegro-
ting voor 2008 is voor de Rekenkamercommissie een bedrag opgenomen van € 61.750. Dit
komt neer op circa € 1,- per inwoner per jaar .

3.4. Jaarplan 2008
De Rekenkamercommissie bepaalt zelfde onderwerpen voor haar onderzoek. Suggesties kun-
nen worden voorgedragen door de leden van de Rekenkamercommissie, de Raad, het College,
commissies en inwoners van Den Helder. In 2005 en 2006 is schriftelijk om suggesties ge-
vraagd aan de Raad en het College. Dat heeft slechts enkele reacties opgeleverd. Suggesties
van inwoners zijn in het geheel niet ontvangen. Om de response te verhogen is dit jaar beslo-
ten voor de burgers een oproep in het Helders Weekblad en op de gemeentelijk website te
plaatsen. Hierop zijn 2 reacties binnengekomen. Een gespreksronde met de fractievoorzitters
(c.q. plaatsvervanger) van de 11 partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn, heeft 18 nieu-
we onderzoeksonderwerpen opgeleverd.

3.4.1. Lopend onderzoek 2008
Zoals reeds vermeld in het Jaarverslag 2007 lopen er per 01 januari 2008 nog enkele onder-
zoeken, die reeds in 2007 zijn gestart. Deze onderzoeken worden in de loop van 2008 door de
Rekenkamercommissie afgerond, vastgesteld en vervolgens aan de Raad gepresenteerd. Dit
zijn de volgende twee onderzoeken:

1. Het volkshuisvestingbeleid van de gemeente Den Helder. Wonen in Den Helder;
zijn de doelstellingen gehaald?
Het onderzoek richt zich op:

• De doelen en de inrichting van het beleid
• De effecten van het beleid.

De centrale onderzoeksvraag is:

Wat is het doel en inrichting van het volkshuisve'stingsbeleid zoals dat in de nota
wonen van 2003 is vastgelegd en welke resultaten zijn behaald?

Vanuit deze hoofdvraag zijn de volgende subvragen geformuleerd:

a. Welke doelstellingen heeft de gemeenteraad geformuleerd voor het gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid?

b. Zijn deze voldoende helder en concreet beschreven?
c. Hoe wordt het in de nota wonen beschreven beleidskader in de praktijk gehanteerd.
d. Welke partners worden bij de uitvoering van het beleid betrokken en hoe verloopt

de communicatie met hen hierover. Leidt deze communicatie tot efficiëntie en
doelmatigheid. Bestaan er verstrengelingen van belangen.

1 In Binnenlands Bestuur van 19 januari 2007 staat vermeld dat een gemiddeld budget neerkomt op € 1,- per
inwoner per jaar.
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e. Worden de resultaten in de praktijk gemonitord en worden deze resultaten perio-
diek naar de Raad teruggekoppeld

f. Welke concrete resultaten zijn er behaald in de periode 2004 tot heden.

Het feitenonderzoek is in 2007 afgerond. Het eindrapport zal naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2008 aan de Raad kunnen worden aangeboden

2. Verbonden Partijen
Een substantieel deel van het gemeentelijk beleid wordt uitgevoerd door vennoot-
schappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en publiekprivate samenwer-
kingsconstructies. De Rekenkamercommissie wil meer inzicht in de relatie tussen de
gemeente en die verbonden partijen, met name waar het gaat om de kaderstellende en
controlerende rol van de gemeenteraad en het college, inclusief de ambtelijke onder-
steuning van beide organen.
Door de gemeente is de beleidsnota "Deelnemingen Doorgelicht - beleidsnota ver-
bonden partijen" opgesteld welke is vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december
2005.
De centrale onderzoeksvragen zijn:

Wat is de kwaliteit van deze beleidsnota als kader voor het gemeentelijk
deelnemingenbeleid?
Hoe wordt in de praktijk het gemeentelijk deelnemingenbeleid uitgevoerd, in het
bijzonder bij de twee deelnemingen die als casestudy worden gebruikt?

Als afgeleide van de centrale onderzoeksvragen is het volgende van het
onderzoeksbureau gevraagd:

A. Met betrekking tot de kwaliteit van de beleidsnota
1. Geef een referentiekader voor de beoordeling van de kwaliteit van de beleidsnota.
2. Toets van de beleidsnota aan dit referentiekader.

B. Met betrekking tot de uitvoering van het gemeentelijk deelnemingenbeleid
3. Onderzoek en beoordeel de invulling in de praktijk van de kaderstellende en

controlerende rol van de gemeenteraad, respectievelijk het college.
4. Onderzoek en beoordeel het gemeentelijk toezicht met betrekking tot het beleid en

financieel beheer van de deelnemingen.
Vindt er in het kader van het beheer terugkoppeling plaats naar de Gemeenteraad en
het College? Is er sprake van een cyclus en op welke wijze krijgen binnen deze cyclus

• de aspecten sturen, beheersen, toezicht en verantwoorden vorm?
5. Vanzelfsprekend wordt het onderzoeksrapport afgesloten met aanbevelingen op beide

onderdelen.

3.4.2. Nieuwe onderzoeksonderwerpen 2008
Om de burgers van Den Helder meer bij de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie te
betrekken is dit jaar besloten om via de website van de gemeente en een advertentie in het
Helders Weekblad een oproep te doen om mogelijke onderzoeksonderwerpen aan te dragen.
Daarnaast is aan de fractievoorzitters van de politieke partijen gevraagd om tijdens de ge-
spreksronde over de evaluatie van de Rekenkamercommissie ook suggesties voor onder-
zoeksonderwerpen aan te dragen. Het was derhalve dit jaar een zware taak om uit de vele aan-
gedragen onderwerpen een keuze te maken.

- 14-



Kekenkamercoinmissie Den Helder
Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008

De Rekenkamercommissie heeft bepaald dat in het jaar 2008 de volgende onderwerpen zullen
worden onderzocht:

1. Hoe gaat de gemeente om met gesubsidieerde instellingen. Hoe funtioneert de
beleidsgestuurde contractfinanciering en wat zijn de controlemogelijkheden van
de raad?

2. Proces rondom de ontwikkeling van De Nollen.

3. Wat zijn de beoogde en gerealiseerde effecten van het gemeentelijk parkeerbe-
leid?

Afhankelijk van de nog nader vast te stellen onderzoeksvragen bestaat de mogelijkheid dat 1
onderwerp naar 2009 wordt geschoven.

3.4.3. Reservelijst 2008
De Rekenkamercommissie hanteert een reservelijst met onderwerpen die zich lenen voor
onderzoek, maar waarvoor op dit moment het budget en de capaciteit ontbreekt of die nog niet
rijp zijn voor onderzoek. Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd en voor het volgende jaar
aangevuld met onderwerpen die mogelijk door de gemeenteraad, vanuit het College van
Burgemeester en Wethouders en/of door de burgers van Den Helder worden aangedragen.
De reservelijst voor het onderzoeksjaar 2008 ziet er als volgt uit:

• Gemeentelijke uitgaven in het kader van het reïntegratietraject. Hoeveel kost het de
gemeente en hoeveel mensen komen er door aan het werk? Hoe heeft de aanbesteding
plaatsgevonden?

• Invoering van de WMO (doelmatigheid en doeltreffendheid)
• Democratische invloed van de raad op regionale verbanden (Veiligheidsregio,

GG&GD, ambulancediensten)
• Dienstverlening
• Gemeentelijke belastingen

Opmerkingen bij de Reservelijst 2008
Momenteel is de Rekenkamercommissie niet bevoegd onderzoek te verrichten bij externe
instellingen. Hiervoor dient eerst het amendement van de raad omtrent de bevoegheden van
de Rekenkamercommissie Den Helder door het college te worden uitgevoerd, of de Gemeen-
tewet door de staatssecretaris te worden aangepast.

Bereikbaarheid Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie is bereikbaar via de ambtelijk secretaris:

Mevrouw A. Scherer
Postbus 36
1780 AA Den Helder

E-mailadres Rkc@denhelder.nl
Telefoonnummer 0223-678354.

- 1 5 -



Rekenkamer-commissie Den Helder
Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008

- 1 6 -



Rekenkamercommissie Den Helder
Jaarverslag 2007 & Onderzoeksprogramma 2008

Bijlage 1 Begroting 2008

Begroting 2008
Rekenkamercommissie Den Helder

Onkostenvergoeding
Deskundigheidbevordering
Incl. congressen, bijeenkomsten etc.
Lidmaatschappen, abonnementen
Onvoorzien
Externe ondersteuning

Totaal

Begroting 2007
9.000
1.500

700
1.000

31.000

43.200

Rekening 2007
11.969

866

1.010
0

27.745

41.590

Begroting 2008
12.000

1.000

1.000
1.000

46.750

61.750
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Bijlage 2 Overzicht onderzoeken van de Rekenkamercommissie

Onderzoeken Rekenkamercommissie Den Helder
Nr. Onderzoeken Start Gereed Raads- Kosten

vergadering 2007
1 ISV/UNA gelden Mei 2006 Dec. 2006 Jan. 2007
2 Kwaliteit Collegeprogramma Sept. 2006 Dec. 2006 Jan. 2007
3 Quick Scan Schuldhulpverlening Sept. 2006 April 2007 Juni 2007 3.545
4 Vooronderzoek Inhuur Externen Mei 2006 Februari 2007 April 2007
5 Wonen in Den Helder; zijn de Mrt. 2007 22.520

doelstellingen gehaald?
6 Verbonden Partijen Nov. 2006 1.680
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Bijlage 3 Reactie van het college van B & W d.d. 5 december 2007 op de
aanbevelingen uit de diverse onderzoeksrapporten van de Rekenkamer-
commissie

Geachte leden van de rekenkamercommissie,

In uw brief van 29 oktober jl. geeft u aan dat de rekenkamercommissie inmiddels 4 onderzoeksrap-
porten heeft uitgebracht en bezig is met een evaluatie van haar functioneren. Een van de onderde-
len uit deze evaluatie betreft het inventariseren van de stand van zaken m.b.t. de opvolging van de in
diverse onderzoeksrapporten gedane aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn door ons college inge-
bracht in het traject verbetering bedrijfsvoering, zoals dat organisatiebreed is opgezet. Met dit schrijven
proberen wij u inzicht te geven in de huidige stand van zaken t.a.v. de door u genoemde aanbevelin-
gen.

A. Inzet ISV/UNA gelden in de wijk Nieuw Den Helder.

Schuivende panelen

Zorg voor een plan met centrale regie op de wijzigingen
De Uitvoeringsorganisatie Zeestad BV is hiermee belast.

Zorg ervoor dat dit plan SMART is.
Doelstellingen staan in Ondernemingsplan Zeestad BV. De jaarplannen geven inzicht in de jaarlijks te
ondernemen activiteiten.

De bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheid
Portefeuillehouder Stedelijke Vernieuwing heeft de bestuurlijke coördinatie. Dossiervorming ligt bij Zee-
stad.

Vooruit kijken naar de eisen in het kader van de eindverantwoording
Voor ISV2 zijn hierover afspraken gemaakt met de provincie (zie bestedingsvoorstel ISV2).

Implementeer het kwaliteitszorgsysteem
Met Zeestad BVzynafeptakeno^nriaaktcwerterugkoppelin^
ges.

Administratie en accountantscontrole
De financiële administratie t.a.v. de projecten waarvoor ISV2/UNA2 middelen worden gebruikt ligt bij
Zeestad BV. Deze administratie heeft de projecten als invalshoek.

Laat ambtelijke verantwoordelijke uitvoering geven aan de aanbevelingen

Directeur Zeestad BV is eindverantwoordelijk.

B. De kwaliteit van het coalitieprogramma 2006-2010.

Quick scan Coalitieprogramma 2006-2010 Gemeente Den Helder
Aanbeveling: indien komende sturingsdocumenten SMART-er geformuleerd worden zal de Raad
beter in staat zijn de uitvoering van het coalitieprogramma te volgen, te controleren en zonodig bij te
sturen.

Raadsbesluit:
Het college te verzoeken de beoogde doelstellingen en prestaties van het coalitieprogramma con-
creter te maken in termen van SMART bij de Voorjaarsnota 2007 en de
programmabegroting 2008

Reactie:
Wij hebben bij de Voorjaarsnota 2007 en Programmabegroting 2008 de beoogde doelstellingen en presta-
ties van het coalitieprogramma niet SMART-er gemaakt.
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Wij hebben hiervoor een voorstel gedaan om dit samen met uw raad op te pakken. In dit voorstel is
tevens de leesbaarheid van de programmabegroting meegenomen. Er is door zowel de raad als de
ambtelijke organisatie besloten om het SMART-er formuleren tot een nader te bepalen tijdstip uit te
stellen en ons te richten op de leesbaarheid van de begroting. De hiervoor gevormde leesgroep' is
niet bijeen geweest. In januari 2008 is een vervolg gepland, ter voorbereiding op de Voor-
jaarsnota 2008 en Programmabegroting 2009.

C. Vooronderzoek naar de inhuur van externen in de periode 2003 - 2005.

Het College heeft in zijn vergadering van 20 november het concept van de Kadernota Externe
inhuur vastgesteld. De Kadernota is behandeld in de vergadering van de raadscommissie Bestuur en
Middelen van 26 november 2007. In het raadsvoorstel is een beknopt overzicht opgenomen van de
met de betreffende externe inhuur gemoeide kosten. Voorts is daarover in het kader van de 2e program-
marapportage gerapporteerd.

D. Vooronderzoek Schuldhulpverlening in de periode 2001 t/m medio 2006.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 november 2007 ingestemd met de uitgangs-
punten van de beleidsnotitie "Schuldhulpverlening in de gemeente Den Helder is samen doen".

De conclusies en aanbevelingen uit het rapport Vooronderzoek van de Rekenkamercommissie
Den Helder, maart 2007, Schuldhulpverlening 2001 t/m medio 2006 zijn in deze notitie verwerkt.

De beleidsnotitie "Schuldhulpverlening in de gemeente Den Helder is samen doen" is behandeld in de
raadscommissie Maatschappelijk Ontwikkeling van 26 november en is op 3 december 2007 door
de gemeenteraad vastgesteld.

Het college zal in periodieke rapportages aan de gemeenteraad rapporteren over de behaalde resul-
taten,
jm/pt

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder

, loco-burgemeester
C.J.M. Hienkens

, , secretaris
~~Z _ . - - - ^ H. Raasing

-
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Samenvatting
De Gemeenteraad heeft op 2 maart 2005 een Rekenkamercommissie (Rkc) ingesteld. De commissie is
nu ruim twee jaar werkzaam en vindt dit een goed moment om terug te kijken en daar lering uit te
trekken. In deze periode zijn vier onderzoeksrapporten aan de Gemeenteraad aangeboden. Een
tweetal onderzoeken zijn momenteel nog in behandeling.
Naast de eigen behoefte van de commissie voor deze evaluatie zijn er ook een tweetal formele
redenen. In de voordracht bij de Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2005 is
gemotiveerd een keuze gemaakt voor een Rkc, waarbij is aangegeven dat de raad op termijn kan
bekijken of de Rkc kan doorgroeien naar een Rekenkamer. Daarnaast is bij de behandeling over de
uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de Rkc in 2007 door de raad besloten om mede op
basis van deze evaluatie te willen bezien of de Rkc moet worden vervangen door een rekenkamer.
Deze evaluatie is daarom het moment voor de raad om opnieuw een keuze te maken voor een Rkc of
een Rekenkamer.

Deze evaluatie richt zich op een drietal aspecten:
1. De werkwijze, waarbij de vraag is gesteld welke aanpassingen en verbeteringen gewenst zijn.
2. De resultaten, heeft de Rkc een bijdrage geleverd aan de verbetering van het functioneren van

het bestuur van de gemeente.
3. De organisatie van de Rkc.

Over de werkwijze zijn de volgende conclusies te trekken.
Er heeft een goede spreiding in de keuze van de te onderzoeken onderwerpen plaatsgevonden. Om
raad en burgers beter bij het werk van de Rkc te betrekken wordt via de website en/of advertentie
opgeroepen om onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Met de fractievoorzitters zal jaarlijks overleg
plaatsvinden. Voor de uitvoering van de onderzoeken zullen onafhankelijke onderzoeksbureaus
worden ingehuurd. De rapporten zullen aan de raad worden gepresenteerd, waarbij er ruimte zal zijn
voor het behandelen van vragen en het geven van toelichtingen.

De resultaten.
De Rkc heeft aan het college van B&W een overzicht gevraagd betreffende de stand van zaken bij de
opvolging van de door de raad overgenomen aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten. Hierop is
geantwoord dat de aanbevelingen zijn ingebracht in het traject "verbetering bedrijfsvoering", zoals dat
gemeentebreed in de organisatie is opgezet. Een nader specificatie van de beantwoording is te vinden
in hoofdstuk 4.

Voor de organisatie van de Rkc moeten een aantal belangrijke afwegingen worden gemaakt. De
belangrijkste hierbij is of de raad vooral waarde hecht aan maximale voorwaarden van
onafhankelijkheid, zoals bepaald is bij een Rekenkamer, of dat hij uit oogpunt van betrokkenheid meer
belang hecht aan de deelname van raadsleden in een Rkc. De Rkc adviseert vanuit deze evaluatie het
huidige model met 4 externe leden en 3 raadsleden aan te houden mits de onderzoeksbevoegdheden •
afdoende en zo spoedig jnogelijk worden geregeld. Daarnaast wordt geen meerwaarde gezien in
regionale samenwerking? De Rkc wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door de ambtelijk
secretaris (0,5 fte) en een administratief medewerkster (0,1 fte). Deze ondersteuning is, zij het krap
aan, passend bij de werkwijze van de Rkc. Het budget van ca. € 60.000,- is voldoende voor de twee
grote en een enkel kleiner onderzoek dat de commissie voorstaat.
Gezien de discussie in het land over de beloning van externe leden heeft de Nederlandse Vereniging
van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) een aanbeveling hierover gepubliceerd. De
Rkc stelt voor om over te gaan op een vaste vergoeding per maand in plaats van een vergoeding per
bijgewoonde vergadering die momenteel wordt gehanteerd.



1. Aanleiding en achtergrond

De Gemeenteraad heeft op 30 maart de Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder
vastgesteld. De verordening is in werking getreden op 1 september 2005. Op 7 september 2005
benoemde de Gemeenteraad vier externe leden voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid van
éénmalige herbenoeming. Van deze vier externe leden maken twee momenteel nog deel uit van de
Rekenkamercommissie; hun eventuele herbenoeming is in september 2008 aan de orde. De eventuele
herbenoeming van de twee andere externe leden speelt rond 1 december 2009.

Mede naar aanleiding van een discussie met de toenmalige Commissie BPOV over een uitbreiding van
de onderzoeksbevoegdheden heeft de voorzitter van de Rekenkamercommissie op 9 januari 2007 een
evaluatie aangekondigd. Toegezegd werd dat deze evaluatie begin 2008 zou verschijnen, dus tijdig
voor de eventuele herbenoeming van de externe leden. Op 29 oktober 2007 heeft de Gemeenteraad
besloten mede op basis van deze evaluatie in het voorjaar van 2008 te willen bezien of de
Rekenkamercommissie moet worden vervangen door een Rekenkamer.

Los van deze formele aanleidingen heeft de Rekenkamercommissie ook zelf behoefte aan een
evaluatie. De commissie is. nu ruim twee jaar werkzaam, er zijn in die tijd vier onderzoeksrapporten aan
de Gemeenteraad aanboden en twee onderzoeken zijn momenteel in behandeling. Een goed moment
om terug te kijken en daar lering uit te trekken.

2. Vraagstelling en aanpak

De Rekenkamercommissie wil deze evaluatie richten op drie aspecten:

a. Werkwijze
Hierbij gaat het om:

• de keuze van de onderzoeksonderwerpen,

• de wijze waarop de onderzoeken zijn uitgevoerd,

• de rapportage aan de raad, en

• de daarop gevolgde besluitvorming.

Bij elke van deze punten is de vraag welke aanpassingen en verbeteringen gewenst zijn.

b. Resultaten
Het doel van de Rekenkamercommissie is "het leveren van een bijdrage aan de verbetering van het
functioneren van het bestuur van de gemeente Den Helder op de aspecten doelmatigheid,
doeltreffendheid en rechtmatigheid". De vraag is in hoeverre deze doelstelling bereikt wordt.

c. Organisatie

Aan de orde komen:

• de samenstelling en omvang van de commissie,

• regionale samenwerking,

• de bevoegdheden,

• de ambtelijke ondersteuning,

• het budget, en

• de vergoedingsregeling voor de externe leden.

De Rekenkamercommissie kiest bij het opstellen van deze evaluatie voor een aanpak in drie stappen:

Stap 1: Opstellen van conceptevaluatie door de Rekenkamercommissie zelf.

Stap 2: Bespreken van de conceptevaluatie met de fractievoorzitters.

Stap 3: Vaststellen van evaluatierapport door de Rekenkamercommissie.

Vervolgens wordt het rapport ter behandeling aangeboden aan de Gemeenteraad.



3. Evaluatie werkwijze

3.1 Keuze onderzoeksonderwerpen

Inventarisatie
De Rekenkamercommissie bepaalt conform de Gemeentewet en de Verordening zelf de onderwerpen
die onderzocht worden. In het Reglement van orde is daarover in artikel 7 lid 3 het volgende bepaald:

" De commissie vraagt jaarlijks in oktober de leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester
en wethouders en de inwoners van de gemeente Den Helder om geschikte onderzoeksonderwerpen aan
te dragen".

In 2005 en 2006 is schriftelijk om suggesties gevraagd aan de raad en het college. Dat heeft enkele
reacties opgeleverd. Suggesties van inwoners van Den Helder zijn in het geheel niet ontvangen.

Inmiddels heeft de Rekenkamercommissie besloten via de website van de gemeente en een
advertentie in het Helders Weekblad, de inwoners van Den Helder om suggesties te vragen. Hierop
zijn twee reacties binnengekomen. Daarnaast worden de raad en het college schriftelijk om reactie
verzocht. In de gespreksronde met de fractievoorzitters over deze evaluatie is ook nadrukkelijk
gevraagd naar suggesties voor onderzoeksonderwerpen. Deze wijze van communiceren met de
raad bleek zeer te worden gewaardeerd. In het vervolg zullen deze gespreksrondes jaarlijks worden
gehouden.

Conclusie 1
De Rekenkamercommissie veronderstelt dat de wijze van communiceren in de afgelopen periode de
oorzaak is van het geringe aantal suggesties voor onderzoeksonderwerpen. Met de leden van de
Gemeenteraad kan beter mondeling worden overlegd, via de fractievoorzitters of via de Commissie
Bestuur & Middelen. De bevolking kan worden betrokken via de gemeentelijke website en/of advertentie.

Selectie
Artikel 8 van het Reglement van orde bepaalt het volgende over de onderwerpselectie:

" Bij de onderwerpselectie spelen de volgende criteria een rol:

a. het onderzoek heeft een toegevoegde waarde: het levert informatie op waarover de gemeenteraad
en het college nog niet beschikt;

b. het onderwerp draagt risico's van ineffectiviteit of ondoelmatigheid in zich;

c. het onderwerp is actueel en heeft een groot maatschappelijk en/of financieel belang.

d. het onderwerp raakt direct of indirect het belang van de burger;

e. het onderzoek moet kunnen leiden tot concrete verbeteringen en/of het bevorderen van het lerend
vermogen van de organisatie".

In de afgelopen periode zijn vier onderzoeken afgerond en aan de Gemeenteraad aangeboden. Zo is er
gekeken naar de kwaliteit van het coalitieprogramma als sturingsinstrument. Op sociaal gebied is er
een onderzoek geweest naar de organisatie van de schuldhulpverlening. Op verzoek van de
Gemeenteraad is een vooronderzoek gedaan naar de inhuur van externen door de gemeentelijke
organisatie. Vanwege het grote belang van projecten voor de gemeente is gekeken naar de inzet van
de UNA/ISV-gelden bij het project Nieuw Den Helder.

Op het gebied van volkshuisvesting loopt nu een onderzoek naar het doel en de inrichting zoals
vastgelegd in de Nota Wonen 2003 en de gerealiseerde resultaten op dit gebied. Binnenkort start
een onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van het College en de Gemeenteraad
bij de deelnemingen die de gemeente is aangegaan.

Conclusie 2
Er is een goede spreiding in de keuze van de te onderzoeken onderwerpen geweest. De
onderwerpen voldoen aan de daarvoor gestelde criteria. Vermeden is de 'waan van de dag' te
volgen of partij te worden in politieke discussies.



3.2 Uitvoering onderzoeken

Voor de uitvoering van onderzoeken heeft de Rekenkamercommissie een vaste werkwijze
ontwikkeld. Deze staat beschreven in het Jaarverslag 2006 & Onderzoeksprogramma 2007,
waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

Van de hiervoor genoemde onderzoeken is er één in eigen beheer uitgevoerd. Uit een interne evaluatie
van dit proces is naar voren gekomen dat het de voorkeur geniet om onderzoeken te laten uitvoeren
door onafhankelijke onderzoeksbureaus. Daarvoor gelden de volgende overwegingen:

Voor ieder onderzoek geldt als uitgangspunt dat een duidelijke opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie
noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderzoek te borgen. Bij uitvoering van een onderzoek door
leden van de Rekenkamercommissie zelf, zouden die leden ten opzichte van de overige leden in
een opdrachtnemerpositie komen te staan, wat ongewenst is.

In het bijzonder moet worden vermeden dat gemeenteraadsleden optreden als onderzoeker als het
gaat om kwesties waarbij het specifiek gaat om onderzoeken naar het functioneren van de raad
zelf. Zij zouden er dan van beticht kunnen worden als onderzoeker van de Rekenkamercommissie
aan zichzelf te rapporteren als gemeenteraadslid. Dit alles zou leiden tot gewrongen verhoudingen
binnen de Rekenkamercommissie en de raad.

Het zelf uitvoeren van onderzoek door de externe leden zou van hen een groot tijdsbeslag vergen.
Bij hun werving is echter uitgegaan van een beperkt tijdsbeslag.

Een alternatief zou nog kunnen zijn om de secretaris van Rekenkamercommissie te belasten met
het onderzoek, maar ook daarvoor geldt dat diens beschikbaarheid beperkt is, zodat dit alleen
mogelijk is bij een zeer beperkte opzet.

De leden van de Rekenkamercommissie dienen dus in principe niet zelf onderzoeken uit te voeren. Een
eerste oriënterend onderzoek, gericht op het scherp in beeld brengen van de vraagstelling bij een
onderzoeksonderwerp, kan wel door leden van de commissie worden uitgevoerd. Dit is immers gericht
op het invullen van de opdrachtgeversrol van de commissie ten opzichte van onderzoeksbureaus.

Conclusie 3
Onderzoeken in principe niet door leden van de Rekenkamercommissie laten uitvoeren maar door
onafhankelijke onderzoeksbureaus.

Bij de ambtelijke hoor- en wederhoor procedure is zeker verbetering mogelijk aan de kant van het
gemeentelijk apparaat. In enkele gevallen was de ambtelijke reactie sterk beleidsmatig, terwijl het de
bedoeling is dat deze fase beperkt blijft tot de verificatie van de feiten in het concept-rapport. Om dit te
bereiken heeft de Rekenkamercommissie besloten een scherpe scheiding aan te brengen tussen het
rapport van bevindingen en de conclusies en aanbevelingen. Alleen het rapport van bevindingen wordt
voor ambtelijke hoor- en wederhoor voorgelegd.
Een tweede punt van verbetering voor het ambtelijk apparaat is het aanhouden van afgesproken
termijnen, zowel voor de levering van documenten aan de onderzoekers als bij de reactie op het rapport
van bevindingen.

In bestuurlijke hoor- en wederhoor wordt het rapport inclusief conclusies en aanbevelingen aan het
college voorgelegd. Deze verliep in het algemeen redelijk, hoewel de termijn waarop gereageerd moest
worden vaak niet werd gehaald. Hier zal strakker de hand aan moeten worden gehouden.

Conclusie 4
Scherpe scheiding maken tussen rapport van bevindingen en conclusies en aanbevelingen. Strak
de hand houden aan afgesproken termijnen.



3.3 Rapportage aan de gemeenteraad

Het streven is naar het aanbieden van overzichtelijke en niet al te uitgebreide rapporten. Details kunnen
in bijlagen worden ondergebracht. Bij de meeste rapporten is dit gelukt, al is natuurlijk altijd verbetering
mogelijk. Aanbevelingen en conclusies mogen door de onderzoeksbureaus worden aangereikt.
Duidelijk moet echter zijn dat aanbevelingen en conclusies die in de eindrapportage staan vermeld van
de Rekenkamercommissie zelf zijn.

De conclusies en aanbevelingen die aan de raad op basis van de onderzoeken zijn aangereikt waren
duidelijk en helder geformuleerd. Zie bijlage 1 voor een overzicht.

Over de wijze waarop het rapport het beste gepresenteerd kan worden aan de raadsleden heeft de
Rekenkamercommissie gesproken met de fractievoorzitters. De voorkeur van de raadsleden en van de
Rekenkamercommissie is om een rapport aan de (leden van) de Gemeenteraad te presenteren, waarbij
er ruimte is voor beantwoording van vragen en nadere toelichting. Vervolgens kan een rapport dan de
normale, formele behandeling krijgen door de Commissie(s) en de Gemeenteraad.

Conclusie 5
Rapporten beknopt houden'. Rapporten presenteren aan de raadsleden, waarbij ruimte is voor vragen
en toelichting. Vervolgens formele behandeling in Commissie(s) en Gemeenteraad.

3.4 Besluitvorming door de Gemeenteraad

Alle conclusies en aanbevelingen van de gedane onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn door
de raad overgenomen. In een aantal gevallen zijn de conclusies door de raad aangescherpt door in
plaats van de woorden 'te verzoeken' de woorden 'op te dragen' te gebruiken en in plaats van 'het
rapport voor kennisgeving aan te nemen', 'het rapport aan te nemen'. De Rekenkamercommissie
waardeert dit zeer. Bijlage 1 bevat een compleet overzicht van de besluiten die door de raad zijn
genomen.

Conclusie 6
Alle conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn overgenomen, soms iets
aangescherpt, door de Gemeenteraad. Doorgaan op de ingeslagen weg.



4. Evaluatie resultaten

De Rekenkamercommissie heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd een overzicht
te geven van de stand van zaken bij de opvolging van de door de Gemeenteraad overgenomen
aanbevelingen in de onderzoeksrapporten.

Brief ontvangen van het College van B&Wd.d. 5 december 2007

Geachte leden van de rekenkamercommissie,

In uw brief van 29 oktober jl. geeft u aan dat de rekenkamercommissie inmiddels 4
onderzoeksrapporten heeft uitgebracht en bezig is met een evaluatie van haar functioneren. Een van
de onderdelen uit deze evaluatie betreft het inventariseren van de stand van zaken m.b.t. de opvolging
van de in diverse onderzoeksrapporten gedane aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn door ons
college ingebracht in het traject verbetering bedrijfsvoering, zoals dat organisatiebreed is opgezet. Met
dit schrijven proberen wij u inzicht te geven in de huidige stand van zaken t.a.v. de door u genoemde
aanbevelingen.

A. Inzet ISV/UNA gelden in de wijk Nieuw Den Helder.

Schuivende panelen

Zorg voor een plan met centrale regie op de wijzigingen
De Uitvoeringsorganisatie Zeestad BV is hiermee belast.

Zorg ervoor dat dit plan SMART is.
Doelstellingen staan in Ondernemingsplan Zeestad BV. De jaarplannen geven inzicht in de jaarlijks te
ondernemen activiteiten.

De bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheid
Portefeuillehouder Stedelijke Vernieuwing heeft de bestuurlijke coördinatie. Dossiervorming ligt bij
Zeestad.

Vooruit kijken naar de eisen in het kader van de eindverantwoording
Voor ISV2 zijn hierover afspraken gemaakt met de provincie (zie bestedingsvoorstel ISV2).

Implementeer het kwaliteitszorgsysteem
Met Zeestad BVzgnafepraken gemaakt CNerterugJ<oppeft̂
voortgangsrapportages.

Administratie en accountantscontrole
De financiële administratie t.a.v. de projecten waarvoor ISV2/UNA2 middelen worden gebruikt ligt bij
Zeestad BV. Deze administratie heeft de projecten als invalshoek.

Laat ambtelijke verantwoordelijke uitvoering geven aan de aanbevelingen

Directeur Zeesta3 BV is eindverantwoordelijk.

B. De kwaliteit van het coalitieprogramma 2006-2010.

Quickscan Coalitieprogramma 2006-2010 Gemeente Den Helder
Aanbeveling: indien komende sturingsdocumenten SMART-er geformuleerd worden zal de Raad
beter in staat zijn de uitvoering van het coalitieprogramma te volgen, te controleren en zonodig bij te
sturen.

Raadsbesluit:
Het college te verzoeken de beoogde doelstellingen en prestaties van het coalitieprogramma
concreter te maken in termen van SMART bij de Voorjaarsnota 2007 en de
programmabegroting 2008

Reactie:
Wij hebben bij de Voorjaarsnota 2007 en Programmabegroting 2008 de beoogde doelstellingen en



prestaties van het coaiitieprogramma niet SMART-er gemaakt.
Wij hebben hiervoor een voorstel gedaan om dit samen met uw raad op te pakken. In dit voorstel is
tevens de leesbaarheid van de programmabegroting meegenomen. Er is door zowel de raad als de
ambtelijke organisatie besloten om het SMART-er formuleren tot een nader te bepalen tijdstip uit te
stellen en ons te richten op de leesbaarheid van de begroting. De hiervoor gevormde leesgroep' is niet
bijeen geweest. In januari 2008 is een vervolg gepland, ter voorbereiding op de Voorjaarsnota
2008 en Programmabegroting 2009.

C. Vooronderzoek naar de inhuur van externen in de periode 2003 - 2005.

Het College heeft in zijn vergadering van 20 november het concept van de Kadernota Externe
inhuur vastgesteld. De Kadernota is behandeld in de vergadering van de raadscommissie Bestuur en
Middelen van 26 november 2007. In het raadsvoorstel is een beknopt overzicht opgenomen van de met
de betreffende externe inhuur gemoeide kosten. Voorts is daarover in het kader van de 2e
programmarapportage gerapporteerd.

D. Vooronderzoek Schuldhulpverlening in de periode 2001 t/m medio 2006.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 november 2007 ingestemd met de
uitgangspunten van de beleidsnotitie "Schuldhulpverlening in de gemeente Den Helder is samen
doen".

De conclusies en aanbevelingen uit het rapport Vooronderzoek van de Rekenkamercommissie
Den Helder, maart 2007, Schuldhulpverlening 2001 t/m medio 2006 zijn in deze notitie verwerkt.

De beleidsnotitie "Schuldhulpverlening in de gemeente Den Helder is samen doen" is behandeld in de
raadscommissie Maatschappelijk Ontwikkeling van 26 november en is op 3 december 2007 door
de gemeenteraad vastgesteld.

Het college zal in periodieke rapportages aan de gemeenteraad rapporteren over de behaalde
resultaten.
jm/pt

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder

. looo-burgerneester
C.J.M. Hienkens



5. Evaluatie organisatie

5.1 Samenstelling en omvang

De Gemeentewet bepaalt dat de Gemeenteraad een keuze moet maken tussen een Rekenkamer
volgens een wettelijk vastgelegd model of voor een Rekenkamercommissie waarbij de raad - binnen
wettelijke kaders - zelf meer invloed heeft. Bijlage 2 geeft een overzicht van de verschillen tussen een
Rekenkamer en een Rekenkamercommissie.

De Gemeenteraad van Den Helder heeft op 2 maart 2005 een Rekenkamercommissie ingesteld. Deze
bestaat uit drie raadsleden en vier externe leden, waaronder de voorzitter. In de voordracht bij de
Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2005 wordt gemotiveerd een keus gemaakt voor
een Rekenkamercommissie. Tevens stelt deze voordracht dat de raad op termijn kan bekijken of de
Rekenkamercommissie kan doorgroeien naar een Rekenkamer bestaande alleen uit externe leden.
Bijlage 3 bevat de voordracht uit 2005 voorzover hier van belang.

Deze evaluatie is het moment voor de raad om opnieuw een keuze te maken voor een
Rekenkamercommissie of een Rekenkamer. De belangrijkste afweging is daarbij of de raad vooral
waarde hecht aan maximale voorwaarden voor onafhankelijkheid, zoals bepaald is bij een Rekenkamer,
of dat hij het uit oogpunt van betrokkenheid van meer belang vindt dat er raadsleden deelnemen aan de
Rekenkamercommissie.

Punten van belang bij deze afweging zijn:

Door deelname van raadsleden aan de Rekenkamercommissie is er een directe, personele relatie
tussen de raad en de Rekenkamercommissie. Hierdoor ontstaat er wederzijdse betrokkenheid
tussen de raad en de Rekenkamercommissie.

Raadsleden hebben kennis uit de eerste hand van de gemeentelijke ontwikkelingen op de
onderzochte terreinen. Indien er geen raadsleden meer deelnemen, zou daarmee een goed
werkend communicatiekanaal met de raad verdwijnen, terwijl - zoals hiervoor al geconstateerd - de
communicatie met de raad toch al verbetering behoeft.

De kans bestaat dat een Rekenkamercommissie die deels uit raadsleden bestaat moeilijker een
eigen koers kan varen ten opzichte van de wensen van de raad. Dat kan een nadeel zijn, vooral als
de raad daardoor kansen laat liggen om de hand in eigen boezem te steken. Bijvoorbeeld door een
onderzoek in te stellen naar de doeltreffendheid van beleidskeuzen die de raad bij een bepaald
onderwerp heeft goedgekeurd.

Indien de raad wil dat raadsleden in de Rekenkamercommissie deelnemen, is een Rekenkamer
volgens het wettelijke model geen optie. Als de raad evenwel wil kiezen voor een
Rekenkamercommissie met slechts een enkel raadslid of zonder raadsleden dan zal de vraag
rijzen, waarom niet geopteerd wordt voor een Rekenkamer.

De Rekenkamercommissie concludeert dat de raadsleden die deel uitmaken van de commissie zich
in de afgelopen periode voldoende onafhankelijk hebben opgesteld. Nimmer is er een conclusie of
aanbeveling aangescherpt of afgezwakt om politieke redenen. Ook bij de keuze van
onderzoeksonderwerpen is geen sprake geweest van vooringenomenheid.

- Van de raadsleden die deel uitmaken van de Rekenkamercommissie wordt een terughoudende
opstelling gevraagd bij de behandeling van onderzoeksrapporten door de Gemeenteraad. Met de
spanning die dat oproept gaan zij prudent om.

Doordat er vier externe en drie interne leden zijn, is er een externe meerderheid die eventueel de
raadsleden zou kunnen overstemmen. Dat was in de afgelopen periode echter niet nodig, omdat
alle besluiten van de Rekenkamercommissie unaniem zijn geweest.

Een Rekenkamer heeft op grond van de wet de bevoegdheid onderzoek te doen bij 'verbonden
partijen' zoals gesubsidieerde stichtingen, gemeenschappelijke regelingen en overheids-BV's (zie
paragraaf 5.3). Bij een Rekenkamercommissie kan de gemeente daarvoor zelf de bevoegdheid
afdoende regelen.

Alles overwegende ziet de Rekenkamercommissie op grond van de ervaringen onvoldoende redenen
om over te stappen naar een Rekenkamer, dus zonder raadsleden, mits de bevoegdheid tot onderzoek
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bij 'verbonden partijen' afdoende geregeld wordt. De omvang van de commissie behoeft geen wijziging.
Met vier externe leden is een goede spreiding van ervaring en kennis mogelijk. Bij minder dan drie
raadsleden wordt de kans op discontinuïteit groter (verkiezingen, wethouderschap).

Uit de gespreksronde met de fractievoorzitters blijkt dat dit standpunt door het overgrote deel van de
Gemeenteraad wordt gedeeld.

Conclusie 7
Alles overwegende adviseert de Rekenkamercommissie het huidige model met 4 externe leden en drie
raadsleden te handhaven, mits de onderzoeksbevoegdheden afdoende geregeld worden.

5.2 Regionaal of lokaal?

De Gemeenteraad heeft de mogelijkheid te kiezen vooreen Rekenkamer(commissie) in samenwerking
met andere gemeenten. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld via de Wet
gemeenschappelijke regelingen of in de vorm van een personele unie. Redenen voor deze keuze
kunnen zijn de kans op een meer veelzijdige en grotere deskundigheid en/of met het oog op
benchmarking. Financiële rriotieven kunnen ook een rol spelen. Daartegenover staat dat een
gemeenschappelijke Rekerïkamer(commissie) met andere gemeenten al gauw op te grote afstand staat
van de eigen gemeente. Vanuit de omliggende gemeenten zijn geen geluiden vernomen die wijzen op
de wens tot samenwerking.

De Rekenkamercommissie ziet geen meerwaarde in een regionale samenwerking op dit punt; een
standpunt dat door de grote meerderheid van de fractievoorzitters wordt gedeeld.

Conclusie 8
Geen initiatieven nemen tot instelling van een gemeenschappelijke Rekenkamer(commissie) met
andere gemeenten.

5.3 Bevoegdheden

Bij een Rekenkamer bepaalt art. 184 van de Gemeentewet de onderzoeksbevoegdheden buiten de
gemeentelijke organisatie (zie bijlage 4). Dit betreft onderzoek bij gemeenschappelijke regelingen,
vennootschappen waarvan de gemeente grootaandeelhouder is en gesubsidieerde instellingen.
Aangezien een steeds groter deel van de gemeentelijke taken door dit soort organisaties wordt
uitgevoerd, is het van groot belang dat het rekenkameronderzoek zich ook daarop richt.

De eenvoudigste weg daartoe is het overstappen van een Rekenkamercommissie op een Rekenkamer;
in het voorgaande zijn de voor- en nadelen daarvan al uiteengezet. Indien gekozen wordt voor een
Rekenkamercommissie is het mogelijk de onderzoeksbevoegdheid van de commissie bij
raadsverordening in de gewenste richting uit te breiden. De Rekenkamercommissie heeft zich hierover
bij brief van 24 oktober 2006 al tot de Gemeenteraad gericht. Bij de bespreking van deze brief in de
(toenmalige) raadscommissie BPOV werd de wenselijkheid van uitbreiding van het onderzoeksgebied
algemeen onderschreven, maar bleken er verschillende opvattingen over de weg die daartoe het best
bewandeld kan worden.

Vele gemeenten hebben in hun verordening op de Rekenkamercommissie simpelweg de
bevoegdheden conform artikel 184 Gemeentewet toegekend aan hun Rekenkamercommissie. Juridisch
is daar kritiek op mogelijk. Uit een advies van de Juridische Kring van de NVRR blijkt dat er
alternatieven zijn, bijvoorbeeld door bepalingen op te nemen in de subsidieverordening en de
subsidievoorwaarden (zie bijlage 5). Het ministerie van BZK deelt die mening. De gemeente Arnhem
heeft een oplossing gevonden door de bevoegdheden conform artikel 184 toe te kennen aan de
Rekenkamercommissie "indien en voor zover de gemeente uit andere hoofde over die bevoegdheid
beschikt".

De Gemeenteraad besloot op 29 oktober 2007 het college van B&W op te dragen overeenkomsten,
subsidieverordeningen, subsidievoorwaarden en gemeenschappelijke regelingen aan te passen, ten
einde de Rekenkamercommissie de bedoelde bevoegdheden te verschaffen, (zie bijlage 6).
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Vervolgens bood de Staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties op 21 november
2007 een rapport van een voorlopig landelijk evaluatieonderzoek betreffende rekenkamer(commissies)
in gemeenten en provincies aan de Tweede Kamer aan. In de aanbiedingsbrief bij het rapport (zie
bijlage 7) kondigt de Staatssecretaris aan de bevoegdheden van de rekenkamercommissies ten
opzichte van verbonden partijen gelijk te willen trekken met die van de Rekenkamers. Zij is voornemens
deze wijziging op te nemen in de Gemeentewet en Provinciewet.

Aangezien een wetswijziging een lange doorlooptijd kent, dringt de Rekenkamercommissie er op aan -
om in afwachting van -de gemeentelijke regelingen aan te passen zoals bedoeld in het raadsbesluit
van 29 oktober 2007.

Conclusie 9
Er van uitgaand dat de Gemeenteraad kiest voor een Rekenkamercommissie en niet voor een
Rekenkamer, is het gewenst de onderzoeksbevoegden zo spoedig mogelijk uit te breiden tot
gesubsidieerde instellingen, gemeenschappelijke regelingen en overheids-BV's, ervan uitgaand dat
een passende juridische formulering daarvoor gevonden wordt.

5.4 Ambtelijke ondersteuning

De Rekenkamercommissie wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door de ambtelijk secretaris
(0,5 fte) en een administratief medewerkster (0,1 fte). De taken van de ambtelijke ondersteuning zijn
vastgelegd in het Reglement van orde van de Rekenkamercommissie. De ambtelijk secretaris is in
dienst van de gemeente en valt voor haar werkzaamheden voor de commissie functioneel onder de
(voorzitter van de) Rekenkamercommissie.

De toegekende capaciteit is, zij het krap aan, passend bij de werkwijze die de Rekenkamercommissie
heeft gekozen. Het overgrote deel van de tijd wordt besteed aan voorbereiding en verslaglegging van
vergaderingen en het (administratief) begeleiden van de onderzoeken die door externe
onderzoeksbureaus worden uitgevoerd. Dat houdt in dat er geen tijd beschikbaar is voor de secretaris
om zelf onderzoeken uit te voeren of inhoudelijk te participeren in door anderen uitgevoerde
onderzoeken.

Nadat er enkele malen problemen waren gerezen in de communicatie tussen de Rekenkamer-
commissie en/of onderzoeksbureaus en het ambtelijk apparaat, heeft de gemeentesecretaris een
ambtelijk contactpersoon aangewezen. Deze fungeert als centraal aanspreekpunt voor de commissie
en de onderzoekers. De Rekenkamercommissie heeft een instructie opgesteld voor de contactpersoon,
zodat over en weer duidelijk is wat verwacht wordt. Deze werkwijze is bevredigend.

Conclusie 10
De ambtelijke ondersteuning is toereikend op het huidige niveau.
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5.5 Budget

Onderstaand overzicht geeft het budgettaire verloop weer.

Onkostenvergoeding
externe leden

Deskundigheids-
bevordering

Lidmaatschappen
en abonnementen

Externe
onderzoeksbureaus

Onvoorzien

Totaal

2006

Begroting

9.000

3.500

1.000

45.100

2.000

60.600

Rekening

6.853

185

500

39.880

703

48.121

2007

Begroting*

9.000

1.500

700

31.000

1.000

43.200

Vermoedelijke
uitkomst

11.969

866

1.010

27.745

0

41.590

2008

Begroting**

12.000

1.000

1.000

46.750

1.000

61.750

*lnclusief 12.000 resultaatbestemming 2006. ** Op basis van de voorjaarsnota 2007

De begroting 2006 bedroeg ruim € 60.000, hetgeen normaal is voor een gemeente met de omvang van
Den Helder. Van dat bedrag was € 30.000 structureel en € 30.000 incidenteel. Niet alle voorgenomen
onderzoeken konden in 2006 worden afgerond, waardoor een onderschrijding van € 12.000 plaatsvond.
Door middel de resultaatbestemming werd dit bedrag toegevoegd aan de begroting 2007, die was
teruggevallen tot het structurele bedrag van circa € 31.000. Hierdoor kon, ondanks de krappere
begroting toch nog een redelijk bedrag worden gereserveerd voor onderzoeken. Bij de voorjaarsnota
2007 besloot de Gemeenteraad het structurele budget te verhogen naar circa € 62.000.

Met dit structurele budget kan de rekenkamercommissie goed uit de voeten. Het biedt ruimte voor twee
grote onderzoeken en een enkel kleiner onderzoek per jaar. Voor de goede orde: de kosten van de
ambtelijke ondersteuning en het gebruik van de facilitaire diensten zijn niet in het budget begrepen.

Conclusie 11
Het budget voor de Rekenkamercommissie handhaven op circa € 62.000

5.6 Vergoedingsregeling externe leden

De externe leden ontvangen een vergoeding per vergadering en vergoeding van reiskosten. De
vergadervergoeding bedraagt in 2007 € 151,30 per lid en € 208,69 voor de voorzitter. De vergoedingen
worden jaarlijks geïndexeerd met de prijsindex. Het totale bedrag aan vergadervergoedingen bedraagt
in 2007 naar verwachting circa € 10.000. Hiernaast ontvangen de externe leden een
reiskostenvergoeding.

In de sfeer van de Rekenkamer(commissies) is veel discussie over het onderwerp vergoeding. Door
een vergoeding per vergadering toe te kennen, wordt als het ware een premie gezet op het houden van
veel vergaderingen en op het oprekken van het begrip vergadering. Er zijn ook Rekenkamercommissies
die hun leden een vergoeding per uur toekennen, met name als zij zelf onderzoek verrichten. Dit zou
kunnen leiden tot het majoreren van het aantal bestede uren. In een derde variant is de vergoeding een
vast bedrag per maand. Daarvan zou weer gezegd kunnen worden dat afwezigheid dan ook beloond
wordt.
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De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft gezien deze
discussies een aanbeveling gepubliceerd voor de beloning van externe leden, (zie bijlage 8).

Kort samengevat luidt de aanbeveling:

A. Gebruik te maken van vaste vergoedingen per maand

B. Terughoudend gebruik te maken van de artikelen 14 en 15 rechtspositiebesluit. Bijzondere gevallen
dienen expliciet benoemd te worden.

C. Geen gebruik te maken van uurvergoedingen.

D. Indien de vergadervergoeding als beloningsstructuur wordt gekozen, dan dient het begrip
vergadering in de verordening gedefinieerd te worden. Het is niet de bedoeling het begrip op te
rekken.

De Rekenkamercommissie stelt voor om te werken met vaste vergoedingen per maand. Uitgaande van
de vermoedelijke uitkomsten over 2007, komt dit neer op een maandelijkse vergoeding van € 175,- voor
de leden en € 300,- voor de voorzitter (prijspeil 2007) en exclusief de vergoeding voor reiskosten. Het
totale bedrag aan vergoedingen blijft hierbij gelijk.

Conclusie 12
Overgaan op vaste vergoedingen per maand van € 175,- voorde leden en €300,- voorde voorzitter
(prijspeil 2007).
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BIJLAGEN



Bijlage 1

Overzicht van aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten van de Rekenkamercommissie.

De integrale rapporten kunnen van de website van de gemeente worden gedownload (/bestuur &
organisatie/ rekenkamercommissie)

Rapport: Quick scan Coalitieprogramma 2006-2010 Gemeente Den Helder
Onderwerp: Beoordeling van kwaliteit als sturingsinstrument van het

coalitieprogramma en de daarvan afgeleide sturingsdocumenten
(Voorjaarsnota, uitvoeringsprogramma, bestuurlijke agenda)

Raadsbesluit: nr. 018/Rkc (vastgesteld op 31 januari 2007)

Aanbevelingen:
• Indien komende sturingsdocumenten SMART-er geformuleerd worden zal de Raad beter in

staat zijn de uitvoering van het coalitieprogramma te volgen, te controleren en zonodig bij te
sturen.

Raadsbesluit:
• Kennis te nemen van de "Quick scan Coalitieprogramma 2006-2010 Gemeente Den Helder.
• Het college te verzoeken de beoogde doelstellingen en prestaties van het coalitieprogramma

concreter te maken in termen van SMART bij de Voorjaarsnota 2007 en de
programmabegroting 2008.

Rapport: Schuivende panelen
Onderwerp: Doelmatigheid en doeltreffendheid van inzet van ISV/UNA gelden in

de wijk Nieuw Den Helder over de periode van 2000-2004
Raadsbesluit: nr.019/Rkc (vastgesteld op 31 januari 2007)

Aanbevelingen:
• Zorg voor één plan met centrale regie op de wijzigingen.
• Zorg ervoor dat dit plan SMART is.
• Beleg duidelijk de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheid^ zorg voor een goede

dossiervorming.
• Kijk nu al vooruit naar de eisen in het kader van de eindverantwoording.
• Implementeer het kwaliteitszorgsysteem.
• Richt een goede administratie in en geef de accountant opdracht om deze te controleren.
• Laat de ambtelijke verantwoordelijke uitvoering geven aan deze aanbevelingen.

Voor een nadere toelichting op deze aanbevelingen verwijs ik u naar paragraaf 1.3 van het
onderzoeksrapport.

Raadsbesluit:
• Het rapport van de Rekenkamercommissie, getiteld Schuivende panelen" over het onderzoek

naar de effectiviteit van de inzet van ISV/UNA-gelden in de wijk Nieuw Den Helder in de periode
2000-2004 voor kennisgeving aan te nemen.

• Het college te verzoeken de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie uit te voeren en
voor het zomerreces 2007 aan uw raad te rapporteren over de voortgang.



Rapport: Vooronderzoek inhuur externen in de periode 2003-2005
Onderwerp: Bestaat een vastgesteld beleid ten aanzien van inhuur van externen, zijn

er uitvoeringregels vastgesteld en worden het beleid en de regelgeving
gevolgd.

Raadsbesluit: nr. 043/Griffie (vastgesteld op 11 april 2007)

Aanbevelingen:
• Het college van B&W te verzoeken binnen 3 maanden een kaderstellende beleidsnota t.a.v. de

inhuur van externen aan de Gemeenteraad aan te bieden en daarbij de Handreiking Inzet
interim-management binnen gemeenten (AO-fonds / IVA Tilburg 2004) als leidraad te hanteren.

• De externe accountant te verzoeken bij de tussentijdse controle, dan wel bij de controle van de
jaarrekening, specifiek aandacht te besteden aan de naleving van de richtlijnen en procedures
ta.v. de inkoop en aanbesteding van diensten, zoals is vastgelegd in de nota Best Besteed en
in de Europese regelgeving.

• Het college van B&W te verzoeken bij de periodieke rapportages aan de Gemeenteraad te
rapporteren over het gevoerde beleid t.a.v. de inhuur van externen.

Raadsbesluit:

• Het rapport van de Rekenkamercommissie over het vooronderzoek naar de inhuur van
externen in de periode 2003-2005 aan te nemen.

o Het college van B&W op te dragen binnen 3 maanden een kaderstellende beleidsnota t.a.v. de
inhuur van externen aan de Gemeenteraad aan te bieden en daarbij de Handreiking Inzet
interim-management binnen gemeenten (AO-fonds / IVA Tilburg 2004) als leidraad te hanteren.

• De externe accountant op te dragen bij de tussentijdse controle, dan wel bij de controle van de
jaarrekening, specifiek aandacht te besteden aan de naleving van de richtlijnen en procedures
t.a.v. de inkoop en aanbesteding van diensten, zoals is vastgelegd in de nota Best Besteed en
in de Europese regelgeving.

• Het college van B&W op te dragen bij de periodieke rapportages aan de Gemeenteraad te
rapporteren over het gevoerde beleid t.a.v. de inhuur van externen.



Rapport: Schuldhulpverlening in de periode 2001-2006
Onderwerp: Onderzoek naar effectiviteit van schuldhulpverlening.
Raadsbesluit: nr. 062/Griffie (vastgesteld op 4 juni 2007)

Aanbevelingen:

• Het rapport van de Rekenkamercommissie over schuldhulpverlening in de periode 2001-2006
aan te nemen

• Het college op te dragen een Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden.

• Het College op te dragen nader onderzoek te doen naar het relatief laag aantal aanvragen en
het lage slagingspercentage van de schuldhulpverleningstrajecten en de resultaten hiervan te
betrekken bij het beleid voor de komende jaren.

• Het College mee te geven, indien wordt gekozen voor een gemeentelijke regiefunctie waarbij
de uitvoering wordt uitbesteed, zich er van te vergewissen dat er sprake is van voldoende
gekwalificeerde aanbieders op de (regionale) markt; te voorzien in de aanstelling van een
regiefunctionaris die voldoende bekend is met het product schuldhulpverlening, kennis heeft
van de markt en in staat is om de partijen goed aan te sturen.

• Het College in overweging geven het vorengenoemde Beleidsplan te vertalen in een
uitvoeringsplan (inclusief procedures en werkinstructies) dat als leidraad kan dienen voor de
medewerkers die met de uitvoering zijn belast en dit uitvoeringsplan ter kennisname van de
gemeenteraad te brengen.

• Het College in overweging geven voor het uitwisselen van kennis en ervaring contacten te
leggen met andere gemeenten en gebruik te blijven maken van de landelijke benchmark
Schuldhulpverlening.

• Het College op te dragen in de periodieke rapportages aan de Gemeenteraad te rapporteren
over de behaalde resultaten.

Raadsbesluit:
• Het rapport van de Rekenkamercommissie over schuldhulpverlening in de periode 2001-2006

aan te nemen
• Het college op te dragen een Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening ter vaststelling aan de

gemeenteraad aan te bieden.
• Het College op te dragen nader onderzoek te doen naar het relatief laag aantal aanvragen en

het lage slagingspercentage van de schuldhulpverleningstrajecten en de resultaten hiervan te
betrekken bij het beleid voor de komende jaren.

• Het College mee te geven, indien wordt gekozen voor een gemeentelijke regiefunctie waarbij
de uitvoering wordt uitbesteed, zich er van te vergewissen dat er sprake is van voldoende
gekwalificeerde aanbieders op de (regionale) markt; te voorzien in de aanstelling van een
regiefunctionaris die voldoende bekend is met het product schuldhulpverlening, kennis heeft
van de markt en in staat is om de partijen goed aan te sturen.

• Het College op te dragen het vorengenoemde Beleidsplan te vertalen in een uitvoeringsplan
(inclusief procedures en werkinstructies) dat als leidraad kan dienen voor de medewerkers die
met de uitvoering zijn belast en dit uitvoeringsplan ter kennisname van de gemeenteraad te
brengen.

• Het College op te dragen voor het uitwisselen van kennis en ervaring contacten te leggen met
andere gemeenten en gebruik te blijven maken van de landelijke benchmark
Schuldhulpverlening.

• Het College op te dragen in de periodieke rapportages aan de Gemeenteraad te rapporteren
over de behaalde resultaten.



Bijlage 2

Vergelijking Rekenkamercommissie en Rekenkamer

Onderstaande tabel gaat in op de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de Rekenkamer
en de Rekenkamercommissie (Rkc), met name deze die wettelijk zijn vastgelegd.

nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Onderwerp

Taken

Bevoegdheden

Rapportageverplichtingen

Samenstelling

Benoemingen

Ontslag

Lidmaatschap raadsleden

Keuze onderwerpen

Ambtelijke ondersteuning

Rekenkamer

Doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid onderzoeken

Informatie verzamelen binnen
gemeente a.d.h.v. documenten en
inlichtingen.

Informatie verzamelen buiten
gemeente a.d.h.v. documenten

Rapportage bevindingen van
onderzoeken vastleggen; jaarverslag
opstellen

Eenhoofdig of collegiaal

Benoemingen voor zes jaar

Wettelijk geregeld

Onverenigbaar

Bepaalt Rekenkamer zelf

Gewaarborgd

Rekenkamercommissie

Conform Rekenkamer

Conform Rekenkamer

Ter beoordeling
Gemeenteraad

Conform Rekenkamer

Ter beoordeling
Gemeenteraad

Ter beoordeling
Gemeenteraad

Ter beoordeling
Gemeenteraad

Ter beoordeling
Gemeenteraad

Conform Rekenkamer

Ter beoordeling
Gemeenteraad

Tabel 1. Schematisch overzicht van verschillen en overeenkomsten tussen Rekenkamer en Rkc

Zoals Tabel 1 laat zien is er voor de Rekenkamer veel geregeld in de Gemeentewet. De wet geeft in
feite een uitgewerkt model. Hieronder worden de verschillen tussen de Rekenkamer en de Rkc verder
uitgediept. De overeenkomsten tussen beide worden niet verder beschreven.

2. Bevoegdheden tot het verkrijgen van informatie

Een Rekenkamer heeft meer bevoegdheden tot het verkrijgen van informatie ten behoeve van een
onderzoek. Deze bevoegdheid is wettelijk vastgelegd. Het verschil zit hem in het feit dat een
Rekenkamer op grond van de wet wel en een Rekenkamercommissie niet bevoegd is tot het verrichten
van onderzoek bij derden die een financiële band hebben met de gemeente. Het betreft hier
bijvoorbeeld openbare lichamen en gemeenschappelijke organen, vennootschappen waarin de
gemeente meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt en andere privaatrechtelijke



rechtspersonen waaraan de gemeente direct of indirect geld verstrekt in de vorm van subsidies,
leningen of garanties.

De Rekenkamer heeft wettelijk dus meer vastgelegde bevoegdheden dan de Rkc. Een Rekenkamer
kan zijn onderzoeken daarom ook uitbreiden buiten de gemeenteorganisatie Den Helder, bijvoorbeeld
bij verbonden partijen of anderszins financieel aan de gemeente gerelateerde organisaties. De
Gemeenteraad kan wel door middel van verordeningen, bijvoorbeeld de subsidieverordening, de
bevoegdheden van de Rkc uitbreiden.

4. Samenstelling

De samenstelling van een Rekenkamer of Rekenkamercommissie is een criterium voor de
onafhankelijkheid van het instituut. Het meest wezenlijke verschil tussen de Rekenkamer en
Rekenkamercommissie is dat een raadslid niet tevens lid mag zijn van de Rekenkamer, wel van een
Rekenkamercommissie.

In een Rekenkamercommissie kunnen geen collegeleden zitting hebben. Raadsleden mogen daar zelf
wel lid van zijn. Daarnaast mogen ook mensen van buiten de Gemeenteraad lid zijn van de commissie.
Ook de voorzitter kan van buiten komen. Dit is de samenstelling van de Rkc van de gemeente Den
Helder op dit moment. Mede door de externe leden kunnen Rekenkamercommissies de deskundigheid
hebben die vereist is voor de onderzoeken.

5. Benoemingen

Wettelijk is vastgelegd dat de gemeenteraad een Rekenkamer kan instellen en het aantal leden kan
vaststellen. De Gemeenteraad benoemt het lid of de leden van de rekenkamer voor een periode van
zes jaar. Indien de rekenkamer uit twee of meer leden bestaat, benoemt de Gemeenteraad uit de leden
een voorzitter. De Gemeenteraad kan ook plaatsvervangende leden benoemen. De benoeming van de
leden van de rekenkamer geschiedt pas na overleg door de Gemeenteraad met de Rekenkamer. De
Gemeenteraad kan een lid ook herbenoemen.

Bij een Rekenkamercommissie heeft de Gemeenteraad meer invloed op de benoemingen en op de
duur van de benoemingen. De Gemeenteraad kan zijn keuze dus laten vallen op een
Rekenkamercommissie om (externe) leden te kunnen benoemen voor een periode korter of langer dan
6 jaar zoals dat het geval is bij de Rekenkamer

6. Ontslag

Ook hier is bij de Rekenkamer meer wettelijk vastgelegd en zijn de ontslagredenen limitatief vastgelegd.
Bij een Rekenkamercommissie heeft de Gemeenteraad meer invloed op het ontslag.

7. Lidmaatschap Gemeenteraadsleden

Gemeenteraadsleden kunnen geen plaats krijgen in een Rekenkamer, daarentegen wel in een
Rekenkamercommissie. Dit is momenteel het geval in de Rkc van de gemeente Den Helder.

9. Ambtelijke ondersteuning

Het belang van borging van de onafhankelijkheid van de Rekenkamer is al diverse keren benadrukt.
Om deze onafhankelijkheid te waarborgen dient een Rekenkamer te beschikken over een ambtelijk
apparaat dat niet onder de ambtelijke hiërarchie van de gemeente valt. De ambtenaren die voor de
Rekenkamer werken, mogen niet tevens voor de Gemeenteraad, het college, de burgemeester of een
gemeentelijke commissie werken. Zij zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Rekenkamer.
De onafhankelijkheid is dus wettelijk gewaarborgd.

Dit ligt bij de Rekenkamercommissie genuanceerder en heeft de Gemeenteraad meer invloed op de
ambtelijke ondersteuning.
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Bijlage 3

Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2005.
(gedeeltelijk)

Als gevolg van de dualisering van het gemeentebestuur is het per 1 januari 2006 voor gemeenten
verplicht om een rekenkamer(functie) operationeel te hebben. Deze gemeentelijke rekenkamer is een
nieuw instrument voor de gemeenteraad om diens controlerende taak te versterken. De rekenkamer
doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid.

De Gemeentewet bepaalt dat de raad moet kiezen voor een rekenkamer volgens een vast model dat in
de wet is vastgelegd of voor een rekenkamerfunctie waarbij de raad - binnen de wettelijke kaders -
meer zelf invulling geeft aan de uitvoering van de taak.

Wettelijk zijn er dus verschillende mogelijkheden voor de oprichting van een rekenkamer:

Een rekenkamer is het model zoals dat in de gemeentewet is beschreven:

• Haar taken en bevoegdheden staan in de wet;

• Onafhankelijkheid is bij wet geregeld; onafhankelijke leiding, vrije onderwerpskeuze, onbeperkte
toegang tot informatie, rapportagevrijheid etc;

• Benoeming van de 'leiding' door de raad voor een termijn van zes jaar;

• Raad stelt budget vast;

• 'Eigen' medewerkers; onderzoeken hoeven niet worden uitbesteed.

Een rekenkamerfunctie waarbij de gemeenteraad zelf een rekenkamer instelt door middel van een
verordening:

• Inrichting te regelen in een verordening, dus veel keuzemogelijkheden voor de raad;

• Participatie door raadsleden is mogelijk;

• Mogelijkheid om als raad invloed te hebben op de onderzoeksagenda.

Een gemeenschappelijke rekenkamer is de derde mogelijkheid die de wet biedt. Dit is het wettelijk
model rekenkamer (zie hierboven), maar dan voor meerdere gemeenten. Deze vorm is in te stellen met
toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. '

De Gemeentewet bepaalt dat als de raad niet kiest voor een lokale rekenkamer, volgens een vast
model zoals aangegeven in artikel 81a Hoofdstuk IVa, hij verplicht is bij verordening regels vast te
stellen voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie (artikel 81 o Hoofdstuk IVb). Met betrekking tot de
rekenkamerfunctie verklaart artikel 81 o (Hoofdstuk IVb) de artikelen 182 en 185 van Hoofdstuk Xla
Gemeentewet van overeenkomstige toepassing, de artikelen 183 en 184 zijn niet voor de
rekenkamerfunctie van toepassing verklaard.

Van belang is een onderscheid te maken tussen de rekeningencommissie en een
rekenkamercommissie. De rekeningencommissie beoordeelt de jaarrekening, hetgeen niet het
taakgebied is van de rekenkamercommissie. Artikel 182 lid 1, tweede volzin luidt: "Een door de
rekenkamercommissie ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur
gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid".
Uitgaande van dit artikel kan er in het kader van de controle van de jaarrekening een nieuwe
verordening worden vastgesteld. Hiervoor ontvangt u een afzonderlijk voorstel.

De rekenkamerfunctie kan op verschillende wijzen worden ingevuld. Hierin zijn gemeenten vrij. Er zijn
dan ook vele varianten van de rekenkamercommissie denkbaar. In tegenstelling tot de rekenkamer
mogen bij de rekenkamercommissie zowel de leden als de voorzitter raadslid of lid van een commissie
van de betrokken gemeente zijn. Dit is een fundamenteel verschil tussen de rekenkamercommissie en
de rekenkamer. Gemeenten kunnen kiezen voor een rekenkamercommissie die louter en alleen bestaat



uit raadsleden, maar zij kunnen ook kiezen voor een rekenkamercommissie waarin uitsluitend externe
leden zitting hebben.

De invulling van de rekenkamerfunctie is dus mogelijk door een rekenkamercommissie in te stellen die
bestaat uit:

• alleen raadsleden met een interne voorzitter;

• raadsleden en externe leden met een interne voorzitter;

• raadsleden en externe leden met een externe voorzitter;

• externe leden met een interne voorzitter;

• externe leden met een externe voorzitter.

Bij de rekenkamer is de onafhankelijkheid wettelijk bepaald en voor de rekenkamercommissie kan en
moet de raad de mate van onafhankelijkheid zelf bepalen en invullen. De rekenkamercommissie heeft
dezelfde taken als de rekenkamer. Ook de rekenkamercommissie moet de doelmatigheid, de
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur onderzoeken.

In de raadsvergadering van 7 mei 2003 is het voorstel tot het vaststellen van de verordening op de
rekenkamercommissie geamendeerd vastgesteld. Door het CDA is een amendement ingediend om per
1 januari 2004 de rekenkamercommissie om te zetten in de rekenkamerfunctie, toen het "Haagse
model" genoemd. Hierbij wordt uitgegaan van een aparte verordening voor de rekeningencommissie
(betrokken bij de beoordeling jaarrekening) en een aparte verordening voor de rekenkamercommissie,
waarbij de essentie is dat die rekenkamercommissie bestaat uit raadsleden en externe leden.

De rekenkamercommissie wordt door de raad ingesteld en doet onderzoek naar de doelmatigheid, de
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Leden van
de commissie worden door de raad benoemd. Voor wat betreft de samenstelling van de
rekenkamercommissie in Den Helder wordt voorgesteld om drie leden door de raad uit zijn midden te
benoemen. De overige vier door de raad te benoemen leden, waaronder de voorzitter, zijn geen lid van
de raad (externe leden). De externe leden ontvangen een vergoeding.

De belangrijkste overweging om tot bovengenoemde invulling van de rekenkamercommissie over te
gaan is, dat indien raadsleden deelnemen aan de rekenkamercommissie er sprake is van een directe,
personele relatie tussen raad en rekenkamercommissie. Een andere overweging is 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.

Een rekenkamercommissie die geheel (of grotendeels) bestaat uit raadsleden ligt niet voor de hand
omdat Den Helder een professionele, deskundige rekenkamer voorstaat met inbreng van buiten het
gemeentelijke circuit. Het draait juist om deze toegevoegde kennis en kunde. Ook bestaat de kans dat
een rekenkamercommissie die geheel of (groten)deels uit raadsleden bestaat moeilijker een eigen
koers kan varen ten opzichte van de wensen, zoals die leven binnen de raad. Daarom wordt gekozen
voor vier leden van buiten de raad.

De externe leden in de rekenkamercommissie worden op grond van hun onafhankelijkheid en
professionaliteit benoemd. Zij moeten waarborgen dat onderwerpkeuze, bevindingen, oordelen en
aanbevelingen niet gekleurd worden door partijpolitieke, "coalitie- of oppositiebelangen".

De onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie is verder gewaarborgd door haar bevoegdheid om
bij de gemeentelijke diensten, instellingen en organen alle inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft
voor de uitvoering van het onderzoek, met uitzondering van de bevoegdheden en bepalingen van art.
184 Gemw. en art. 185 Gemw. Ook de beschikking over een eigen budget en een eigen onafhankelijke
ambtelijke secretaris dragen bij aan de onafhankelijke positie van de rekenkamercommissie. Door de
inbreng van de drie raadsleden wordt gewaarborgd dat de rekenkamercommissie vanuit haar
onafhankelijke positie, oog heeft voor de belangen en opvattingen in het politieke veld. De raadsleden
nemen een politiek onafhankelijke positie in de commissie in: zij zijn niet namens hun fractie in de
rekenkamercommissie benoemd, maar, op basis van deskundigheid en beschikbaarheid, verkozen
door de gehele raad. De werving van de externe leden vindt plaats via een advertentie in de krant.

Op termijn kan de raad bekijken of een doorgroei naar een rekenkamer bestaande uit alleen externe
leden wenselijk is.



Bijlage 4

Artikel 184 van de Gemeentewet

1. De rekenkamer heeft de in de volgende leden vermelde bevoegdheden ten aanzien van de
volgende instellingen en over de volgende periode:

a. openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet
gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente deelneemt, over de jaren dat de
gemeente deelneemt in de regeling;

b. naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
waarvan de gemeente meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt, over
de jaren dat de gemeente meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt;

c. andere privaatrechtelijke rechtspersonen waaraan de gemeente of een derde voor rekening en
risico van de gemeente rechtstreeks of middellijk een subsidie, lening of garantie heeft verstrekt
ten bedrage van ten minste vijftig procent van de baten van deze instelling, over de jaren
waarop deze subsicjie, lening of garantie betrekking heeft.

2. De rekenkamer is bevoegd bij de betrokken instelling nadere inlichtingen in te winnen over de
jaarrekeningen, daarop betrekking hebbende rapporten van hen die deze jaarrekeningen hebben
gecontroleerd en overige documenten met betrekking tot die instelling die bij het gemeentebestuur
berusten. Indien een of meer documenten ontbreken, kan de rekenkamer van de betrokken
instelling de overlegging daarvan vorderen.

3. De rekenkamer kan, indien de documenten, bedoeld in het tweede lid, daartoe aanleiding geven, bij
de betrokken instelling dan wel bij de derde die de administratie in opdracht van de instelling voert,
een onderzoek instellen. De rekenkamer stelt de raad en het college van haar voornemen een
dergelijk onderzoek in te stellen in kennis.



Bijlage 5

Advies Juridische Kring Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies

"De bevoegdheden ex artikel 184 van de gemeentewet in relatie tot Rekenkamercommissies".

De Rekenkamercommissie Den Helder wenst inlichting te kunnen inwinnen derden. De juridische
afdeling in Den Helder is echter van mening dat de gemeenteraad dit niet kan regelen via de
verordenende bevoegdheid en meent zich gesteund door BiZa.

De juridische kring adviseert als volgt:

Op basis van de wet heeft een rekenkamerfunctie - dus rekenkamercommissie - niet de bevoegdheid
die de rekenkamer heeft ingevolge artikel 184. Een gelijkluidende bevoegdheid zonder wettelijke
grondslag kan niet worden opgenomen in de verordening voor de rekenkamercommissie. Met een
dergelijke bepaling zouden namelijk andere instellingen dan het eigen gemeentebestuur worden
gebonden door regels gesteld door de gemeenteraad. Daarvoor is een wettelijke grondslag
noodzakelijk die niet geboden wordt in de Gemeentewet op het onderdeel van de rekenkamerfunctie
(legaliteitsbeginsel). Als dit als een 'foutje' van de wetgever wordt beschouwd, is het aan de wetgever
om dit te herstellen. Een gemeenteraad kan dit niet bij verordening herstellen.

Dit betekent niet dat het niet mogelijk gemaakt kan worden dat de rekenkamerfunctie gelijksoortige
bevoegdheden krijgt als vermeld in artikel 184. De basis hiervoor wordt dan echter niet in de
Gemeentewet of in de rekenkamercommissieverordening gevonden, maar in de vormgeving van de
relatie tussen de gemeente en de desbetreffende instelling. Gedacht kan worden aan het daartoe
opnemen van bepalingen in de subsidievoorwaarden (vgl. artikelen 4:37 en 4:38 Algemene wet
bestuursrecht), gekoppeld aan de subsidieverordening.

Naast het stellen van voorwaarden aan verstrekte subsidies, kan bij het treffen van een
gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden vastgesteld
dat een rekenkamerfunctie documenten moet kunnen onderzoeken, inlichtingen moet kunnen inwinnen
en een onderzoek moet kunnen instellen bij het openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan. Op
deze wijze kan worden voorkomen dat een Wgr-lichaam of Wgr-orgaan buiten het bereik van alle
bestaande gemeentelijke en provinciale rekenkamerfuncties valt. Hierbij kan wellicht als optie gelden
dat de rekenkamerfunctie van één van de deelnemende gemeenten of de provincie(s) de uitvoering van
deze bevoegdheid krijgt toegewezen (artikel 8, derde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen).



Helder

Bijlage 6

Besluit gemeenteraad 29 oktober 2007

AMENDEMENT nr.: 6.1

datum: 29 oktober

aangenomen} raadsvergadering

AMENDEMENT:

De fractie van Progressief Den Heöerwi het besluit inzake, UÊxeiding bevoegdheden rekenkamercommissie, ais volgt
amenderen:

B E S L U I T :

1. Het verzoek van de rekenkamercommissie tot uitbreiding van haar bevoegdheden naar de strekking
van artikel 184 van de Gemeentewet (Gw) in te willigen.

2. Het college van B&W op te dragen overeenkomsten met alle verbonden partijen,
subsidieverordeningen en subsidievoorwaarden en de gemeenschappelijke regelingen in de zin
van de Wet gemeenschappelijke regelingen aan te passen, ten einde de rekenkamercommissie toegang
tot de in artikel 184 bedoelde informatie te verschaffen.

3. Mede op basis van de evaluatie van de rekenkamercommissie in het voorjaar van 2008 te bezien of
de rekenkamercommissie dient te worden vervangen door een rekenkamer.

Toelichting:

De rekenkamercommissie is zeer een belangrijk instrument van de raad.

Door in de subsidievoorwaarden en overeenkomsten op te nemen dat de rekenkamercommissie
bevoegd is alle bescheiden in te zien wordt (indirect) voldaan aan het verzoek van de
rekenkamercommissie.

Wij brengen op deze wijze de suggestie van mevrouw Mr. H.E. Postma in praktijk.

Zij stelt niet ten onrechte: "Als de gemeente haar mogelijkheden benut, hetgeen aan te raden is, dan
zal het over het algemeen mogelijk zijn de rekenkamercommissie toegang tot de in artikel 184 bedoelde
informatie te verschaffen."

_oek Wijker



Voorlopige evaluatie rekenkamer(commissie)s gemeenten en provincies

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Bijlage 7

Datum
21 noverrüer 2007

Ons kenmerk
2007-0001)442545

Onderdeel
DGKB/BFO/BO

Inlichtingen
F. Schsngs
T (070) 426 6013
F

Uw kenmerk

Onderwerp

Voorlopige evaluatie rekenkamer{commissie)s
gemeenten en provincies

Hierbij zend ik u het rapport van de voorlopige evaluatie van de
rekenkamer(commissie)s bij gemeenten en provincies. Deze voorlopige evaluatie
is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
uitgevoerd door B&A Consulting BV in samenwerking met de Universiteit van
Tilburg en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het rapport heeft de titel 'Leren afrekenen' meegekregen. In deze titel komen de
beide perspectieven naar voren die de onderzoekers bij de
rekenkamer(commissie)s hebben kunnen onderscheiden: het perspectief van
leervermogen en het perspectief van rekenschap.

Het rapport geeft een goed zicht op de invoering van en de stand van zaken bij
de rekenfemer(commissie)s bij gemeenten en provincies. Gezien de korte tijd die
is verlopen sinds de wettelijke verplichting is ingegaan, is er sprake van een
voorlopige evaluatie. Desondanks heeft deze voorlopige evaluatie veel bruikbare
informatie opgeleverd. De onderzoekers concluderen dat er geen sprake is van
urgente knelpunten. Ik kan mij vinden in de conclusies van het onderzoek.

De onderzoekers doen twee aanbevelingen. De eerste aanbeveling betreft het
gelijktrekken van de bevoegdheden van de rekenkamercommissies ten opzichte
van verbonden partijen met die van de rekenkamers. Ik ben voornemens de
voorgestelde wijziging op te nemen in de Gemeentewet en Provinciewet.

De tweede aanbeveling vraagt om een verheldering van de kant van het rijk op
het punt van de toetsing van financiële en andere vormen van rechtmatigheid. Ik
ben bereid deze verheldering te verschaffen.

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Sdiedeldoekshaven 2
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA. Den Haag

Interrvetadres
vwAv.minb2k.nl



Datum
21 november 2007

Ons kenmerk
2007-0000442545

Onderdeel

Ik breng het rapport eveneens ter kennis van de gemeenten, provincies en DGKB/BFO/BO

rekenkamer(commissie)s en nodig hen uit mij tuin opmerkingen op de voorlopige B|gd

evaluatie te doen toekomen. 2 van2

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRUKSRELATIES,

Drs. ATh.B. Bijleveld-Schouten



Bijlage 8

Advies NVRR betreffende vergoeding externe leden
Rekenkamer(commissies)

NCPRWANDSl VlHIIXlClNf. VAN
RtKIl-VKAWIKS & Rl:K£NKAMi:KCOMM!55ir:S

Aanbeveling:
Beloning van externe leden van rekenkamer-
(functie/commissie)s

1 Aanleiding

In de huidige wet- en regelgeving is geen duidelijke
invulling gegeven aan hoe externe leden, dit zijn leden die
geen raadslid zijn, voor hun werkzaamheden voor een
rekenkamer of rekenkamerfunctie/commissie worden
Vergoed. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten er zeer
uiteenlopend mee omgaan.

Het bestuur van de NVRR heeft aangegeven tot een
aanbeveling te willen komen over de beloning van externe
leden van rekenkamer(functie/commissie)s. Hierbij dient
in overweging te worden genomen dat in de algemene
ledenvergadering van 8 april 2006 is geconcludeerd dat
uurvergoedingen in strijd met de geest van de wet zijn.
Ook is toen het standpunt ingenomen dat er geen direct
verband tussen bestede uren en beloning van het lid zou
moeten zijn.

2 Probleemschets

2.1 Regelgeving
Op basis van de Gemeentewet, artikel 81a en 81 oa, kan er
door de raad een rekenkamer of een rekenkamerfunctie
worden ingesteld. De rekenkamerfunctie is op een laat
tijdstip per amendement in de wet terecht gekomen en
daarom is het niet zo uitgewerkt als het hoofdstuk over de
gemeentelijke rekenkamer. De rekenkamerfunctie is
vormvrij. De meeste gemeenten kiezen ervoor de
rekenkamerfunctie in te vullen als een commissie ex artikel
84. Theoretisch levert dit drie vormen van organen op dié
rekenkamerwerk verrichten: de rekenkamer, de
rekenkamerfunctie en de rekenkamercommissie.

Ten aanzien van de beloning/ vergoeding van leden van
de gemeentelijke rekenkamer is er artikel 81 k. Ten aanzien
van de beloning/ vergoeding voor externe leden van de
rekenkamerfunctie is er geen apart art ikel. Voor
commissies is er een regeling in artikel 96.

De rekenkamer

Handreiking Vergoeding 1 van 7 •»
Externe Treden 007 070905



In artikel 81 k is het volgende voorgeschreven met
betrekking tot de beloning/vergoeding van
rekenkamerleden.

Artikel 81 k

De leden van de rekenkamer ontvangen een bij
verordening van de raad vastgestelde vergoeding voor hun
werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten.

De rekenkamerfunctie
Als er geen rekenkamer is ingesteld als bedoeld in artikel
81 k, dient de raad bij verordening regels vast te stellen
voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie, aldus
artikel 81 oa. In de praktijk betekent dit dat er een
commissie ex artikel 84 Gemeentewet wordt ingesteld. In
de handreiking die Vernieuwingsimpuls een aantal jaar
geleden heeft uitgegeven wordt gesteld dat het instellen
van een commissie ex artikel 84 voor de hand ligt als een
gemeente een rekenkamerfunctie met meerdere leden
wenst.

Het is dus wel mogelijk om een geheel andere vorm te
kiezen. 2over bekend heeft dit niet geleid tot
rekenkamerfuncties in een andere (bijvoorbeeld een
stichting) vorm. In dit kader is het van belang orb op te
merken dat in deze, kennelijk vooralsnog theoretische
optie, er geen voorschriften gelden voor de aard en hoogte
van de beloning

De rekenkamercommissie
In artikel 96 staan bepalingen omtrent de beloning van
externe leden, die geen raadslid zijn.

Artikel 96
1. De leden van een door de raad, het college of de
burgemeester ingestelde commissie ontvangen, voor zover
zij geen lid zijn van de raad of het college, een bij
verordening van de raad vastgestelde vergoeding:
a.voor het bijwonen van vergaderingen van een commissie
en
b. van reis- en verblijfkosten in verband met reizen binnen
de gemeente.

2. In bijzondere gevallen kan de raad bij verordening
bepalen dat de leden van het dagelijks bestuur van een
bestuurscommissie of een andere commissie als bedoeld in
artikel 84 een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden
en een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

Handreiking Vergoeding
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3. Ten aanzien van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid,
onderdeel a, wordt bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur nadere regels gesteld. Ten aanzien van de
overige vergoedingen bedoeld in dit artikel kunnen bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels
worden gesteld.

Artikel 96 is nader uitgewerkt in de artikelen 14 en 15 van
het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden:
Artikel 14
1. De raad kan bij verordening bepalen dat aan een lid van
een commissie een vergoeding voor het bijwonen van de
vergaderingen van de commissie wordt toegekend tot het
maximumbedrag, genoemd in tabel IV, bij dit besluit. De
artikelen 2, tweede lid, 6, 7, eerste lid zijn van
overeenkomstige toepassing. De raad kan bij verordening
bepalen dat artikel 7a geheel of gedeeltelijk van
overeenkomstige toepassing is.1

2. Indien ten aanzien van een gemeente toepassing is
gegeven aan artikel 7 van het Rechtspositiebesluit
wethouders, kan de gemeenteraad, al dan niet voor een
bepaald tijdvak, de indeling van de commissieleden in een
van de klassen, genoemd in tabel IV, aanpassen.2

Artikel 15
Ten aanzien van:
a. een lid van een commissie die op grond van zijn
bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het
taakgebied van de commissie voor deelneming aan haar
werkzaamheden is aangetrokken, en

b. een lid van een commissie ten aanzien waarvan de
vergoeding niet geacht kan worden in een redelijke
verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de
omvang van de door hem te verrichten arbeid, kan de raad
bij verordening bepalen dat de vergoeding voor het
bijwonen van de vergaderingen van de commissie naar
boven afwijkt van de bedragen, genoemd in tabel IV.

1 Artikel 2 lid 2 betreft het aanpassen van bedragen per 1 januari van het jaar, artikel

6gaat over de overgang van gemeenten naar andere klassen is per 1 januari, artikel

7 bepaalt dat de overgang van een gemeente naar een lagere klasse niet voor

zittende raadleden geldt, artikel 7a betreft ICT-faciliteiten.

2 Artikel 7 betreft het in een andere klasse plaatsen dan die, waartoe zij krachtens

haar inwonertal behoort op grond van bijzondere omstandigheden.
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Hoewel de regelgeving in zichzelf redelijk helder lijkt te
zijn, dienen zich in de praktijk een aantal kwesties aan.

2.2 Praktijk
Omdat de wet ruimte laat voor verschillende interpretatie,
wordt gezien dat daar in praktijk ook gebruik van gemaakt
wordt. Dit betreft bi jvoorbeeld de aanvullende
vergoedingen, het hanteren van uurtarieven, de definiëring
van de term vergadering en de relatie tussen bestede tijd en
vergoeding.

1. Aanvullende vergoedingen
In artikel 96, lid 2 Gemeentewet en in artikel 15 van het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden worden
mogelijkheden gecreëerd om leden van de commissie een
hogere vergoeding dan gebruikelijk te geven. Het gaat
hierbij om:

• Een aanvullende vaste vergoeding voor I eden van
het dagelijks bestuur van een commissie in bijzondere
gevallen.

Hoewel de term dagelijks bestuur in het kader van
rekenkamercommissies niet (vaak) wordt gehanteerd,
lijkt dit artikel de mogelijkheid te bieden om de
voorzitter (en eventueel andere leden) een vaste
vergoeding te bieden. De hoogte hiervan zal door de
raad moeten worden vastgelegd.

• Een hogere vergadervergoeding dan in de
normtabellen van B2K is vastgelegd indien er
bijzondere deskundigheid is, of de vergoeding niet in
verhouding staat tot de zwaarte van de
werkzaamheden.

Bij veel rekenkamercommissies zal in ieder geval
sprake zijn van leden met een bijzondere
deskundigheid. Als leden zelf onderzoek verrichten
kan ook de tweede reden aan de orde zijn.

In het algemeen geldt dat aanvullende vergoedingen
verankerd dienen te worden in een raadsverordening.
Hiermee is transparantie gewaarborgd. Indien
rekenkamercommissies menen dat een dergelijke
vergoeding aan de orde is, zal dit met redenen omkleed
onder de aandacht van de raad moeten worden gebracht.

Handreiking Vergoeding 4-van 7
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2. Uurvergoeding

De hierboven genoemde bepalingen gaan uit van vaste
vergoedingen of vergadervergoedingen. Hieruit kan
worden afgeleid dat uurvergoedingen, dit zijn namelijk
variabele vergoedingen, onwenselijk worden geacht en in
strijd zijn met de geest van de wet. Dit standpunt is ook
ingenomen door de algemene ledenvergadering van de
NVRR op 8 april 2006.

3. Definitie van het begrip 'vergadering'
Van het begrip 'vergadering' blijkt in praktijk geen
eenduidige definitie gehanteerd te worden. In meer
gemeenten wordt niet alleen vergaderingen van de
commissie (of subcommissies) als vergadering aangemerkt,
maar ook uren besteed aan gesprekken in het kader van de
uitvoering van een onderzoek.

Op deze wijze wordt kennelijk gepoogd om de hoogte van
de vergoeding te relateren aan de tijdbesteding van een
commissielid.

4. Verband tussen bestede uren en beloning van het lid
Een situatie waarin de aan het onderzoek bestede tijd direct
gerelateerd is aan de beloning van het lid dient te worden
voorkomen. In een dergelijke situatie kan het voor het
uitvoerende lid aantrekkelijk worden om de omvang van
het onderzoek (nodeloos) te laten toenemen, om zo
verzekerd te zijn van een hogere beloning. 2eker wanneer
er geen scheiding is tussen opdrachtgever- en
opdrachtnemerschap ontstaat er een weinig transparante
situatie waarin het belang van de rekenkamer of
rekenkamerfunctie/commissie en dat van het lid als
privépersoon uiteen kunnen lopen.

Conclusie

Voor de verschillende vormen die de rekenkamer(functie)
kan hebben, gelden verschillende voorschriften voor de
beloning van de leden. Indien het een rekenkamer betreft
dan is het een vaste vergoeding maar dit is niet verder
uitgewerkt. Voor de rekenkamerfunctie is niets bepaald.
Alleen in het geval de raad kiest voor een
rekenkamercommissie ex artikel 84 gelden er voorschriften.
De voorschriften die dan gelden, laten enige ruimte voor
interpretatie en lijken niet toegesneden te zijn op de situatie
waarin leden zelf onderzoek doen.
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Regel-
geving
rond
beloning

Vorm
van
beloning

Vorm
Rekenkamer

-art81k
gemeentewet
stelt dat de
aad een

verordening
moet
vaststellen
waar in
vergoeding +
egemoetkom
ng kos ten

zijn geregeld

In de praktijk
een vaste
vergoeding,
vee la l
gerelateerd
aan
ambtelijke
rechtspositie

Rekenkamercom-
missie (ex art 84
gemeentewet

- Art. 96
gemeentewet
- Rechtspositie-
esluit raads- en
ommissieleden

- Vaste vergoeding
per.vergadering
- Reiskosten
- ICT-vergoeding

Aanvulling in
uitzonderl i jke
gevallen:
Hogere vergader-
vergoeding (art.
15, rechtspositie)
'een vaste
vergoeding'
(art. 96, lid 2 gw)

Rekenkamer-
unctie (niet-
ijnde een
ommissie)

-geen

- vrij

Wel kan worden geconcludeerd dat de voorschriften
uitgaan van vaste vergoedingen of vergadervergoedingen.
Rekenkamercommissies die uurvergoedingen toekennen
handelen dan ook in strijd met de (intentie) van de wet.
Daarnaast kunnen uurvergoedingen aanleiding geven tot
verstrengeling van belangen en rollen.

Verder dienen de vergoedingen niet 1 op 1 gerelateerd te
zijn aan de bestede tijd maar aan de gebeurtenis zoals een
vergadering, een interview of het maken van een rapport.
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Aanbeveling
Gezien het bovenstaande beveelt het bestuur aan:

A. Gebruik te maken van vaste vergoedingen per
maand

B. Terughoudend gebruik te maken van de artikelen
14 en 15 rechtspositiebesluit. Bijzondere gevallen
dienen expliciet benoemd te worden.

C. Geen gebruik te maken van uurvergoedingen.

D. Indien de vergadervergoeding als
beloningsstructuur wordt gekozen, dan dient het
begrip vergadering in de verordening gedefinieerd
te worden. Het is niet de bedoeling het begrip op te
rekken.
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