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Voorwoord 

 

De raden van Den Helder, Schagen en Texel hebben in het voorjaar van 2013 een werkgroep 

samengesteld met als doel om de mogelijkheden te verkennen voor regionale samenwerking  

op het gebied van de rekenkamerfunctie. Het is mogelijk dat de raad van Hollands Kroon in een later 

stadium aansluit. De werkgroep zou dit toejuichen, omdat er op diverse gebieden steeds meer 

samenwerking ontstaat tussen de vier gemeenten van de KOP van Noord Holland. Ook op het gebied 

van de rekenkamerfunctie zou dit goed mogelijk zijn.  

 

De werkgroep onderzoek regionalisering rekenkamerfunctie gemeenten Den Helder, Schagen en 

Texel adviseert de notitie/het advies van de werkgroep te bespreken in de presidiumvergaderingen 

van december a.s. en de raadsvergaderingen van januari/februari 2014.  

 

De werkgroep onderzoek regionalisering rekenkamerfunctie gemeenten Den Helder, Schagen en 

Texel bestaat uit:  

 

Martien Bakker (CDA Den Helder)  

Pieter Bakker (Helder Onafhankelijk!) 

Menno Huisman (raadsgriffier Den Helder) 

 

Ingo Kroon (VVD Schagen en voorzitter werkgroep) 

Boudien Glashouwer (CDA Schagen) 

Eva van der Voorde (raadsgriffier Schagen en secretaris van de werkgroep) 

 

Joop Groeskamp (Texels Belang) 

Cees Hoogerheide (D66 Texel) 

Marit de Porto (raadsgriffier Texel) 

 

De werkgroep is drie keer bijeen geweest en biedt u deze notitie,  inclusief advies,  met veel 

genoegen aan.  

 

Den Helder, 19 november 2013 

 

Namens de werkgroep,  

 

 

Ingo Kroon, voorzitter 

http://www.texel.nl/de-gemeente/raads-en-commissieleden_42149/item/fractievoorzitter-j-joop-groeskamp_4874.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/raads-en-commissieleden_42149/item/fractievoorzitter-c-cees-hoogerheide_16913.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/raads-en-commissieleden_42149/item/m-marit-de-porto-raadsgriffier_4878.html
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Samenvatting en advies 

Er bestaan vier varianten voor gemeentelijke samenwerking: 

 

Variant 1: De gemeenschappelijke rekenkamer  

De eerste variant is de gemeenschappelijke rekenkamer. Deze rekenkamer bestaat uit externe 

leden waardoor zeer onafhankelijk opgetreden kan worden. Dit is bovendien de variant die de 

wetgever voor ogen heeft. Het grote voordeel van alleen maar externe leden is dat meer 

mogelijkheden bestaan om expliciete deskundigheid in huis te halen. Gemeenten kunnen de 

resultaten van de onderzoeken vrij gemakkelijk uitwisselen en vergelijken (benchmarking). Er kan 

eenvoudig overleg worden gepleegd over een efficiënte inzet van verschillende middelen. Instelling 

kost echter (iets) meer tijd en afstemming.  

 

Variant 2: De federatieve rekenkamer 

De tweede variant van een gemeenschappelijke rekenkamer is de federatieve rekenkamer. Het idee 

hierbij is dat elke gemeente een eigen rekenkamerfunctie instelt, maar dat hierbij de ondersteuning 

van de rekenkamers georganiseerd wordt vanuit een gemeenschappelijke bemensing dan wel 

ondersteunende faciliteit met een onderzoekscapaciteit voor meerdere gemeenten. Voordeel is dat 

onderzoeksexpertise gedeeld kan worden door verschillende gemeenten. Daartegenover staat dat de 

onderzoekers niet aan één gemeente verbonden zijn en minder betrokken zouden kunnen zijn.  

 

Variant 3: Incidentele samenwerking 

Gemeenteraden kunnen besluiten (incidenteel of structureel) gemeenschappelijke onderzoek te gaan 

doen. Er bestaat dus geen gemeenschappelijke rekenkamer maar het gaat puur om het feit dat de 

optie voor gezamenlijk onderzoek als mogelijkheid in de verordening wordt opgenomen zodat dit dan 

ook (incidenteel) kan plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is het recente onderzoek naar HVC.  

 

Variant 4: Personele unie 

De vierde variant omzeilt het feit dat er wettelijk geen gemeenschappelijke rekenkamerfunctie kan 

bestaan (wel dus een gemeenschappelijke rekenkamer). Kern van deze variant is dat gemeenten op 

rekenkamergebied willen samenwerken.  

Alle gemeenten stellen precies dezelfde rekenkamerverordening op waarin staat vastgelegd dat elke 

gemeente kiest voor een constructie met elk een aantal raadsleden en externen erin. Uit de praktische 

invulling van deze rekenkamerfunctie blijkt dat deze externen bestaan uit ‘echte’ externen en 
raadsleden van de gemeente waarmee wordt samengewerkt. Andersom is het ook het geval dat de 

raadsleden externen zijn bij de andere gemeenten. Deze variant wordt ‘personele unie’ genoemd. Op 
deze manier wordt creatief omgegaan met het feit dat er geen wettelijke gemeenschappelijke 

rekenkamerfunctie mag bestaan.  

 

Belangrijke succesfactoren 

Belangrijke factoren voor het succesvol zijn van elke variant: 

a. De kwaliteit, de gedrevenheid, de politiek-bestuurlijke sensitiviteit en stijl van opereren van 

de voorzitter en de rekenkamerleden. 

b. De onderwerpkeuze: die moet aansluiting hebben bij de praktijk en de actualiteit en de kwaliteit 

van de rapporten moeten goed zijn. 

c. De betrokkenheid van de raad en het voeren van een debat in de raad bij de verschijning van 

elk rapport. De doorwerking van de conclusies en aanbevelingen is het grootst als de 

aanbevelingen aansluiten op het debat. 

d. De cultuur: het samenspel tussen college, raad en rekenkamer. 



 
Werkgroep onderzoek regionalisering rekenkamerfunctie gemeenten Den Helder, Schagen en Texel
  

4 

Advies van de werkgroep 

De werkgroep adviseert de fractievoorzitters (presidia/fractievoorzittersoverleg) kennis te nemen van 

de inhoud van deze notitie en, mede gelet op het advies van de werkgroep, hun voorkeur uit te 

spreken voor variant 1: een gemeenschappelijke rekenkamer en deze ‘Rekenkamer Noordkop’ te 

noemen. 

 

1. De werkgroep adviseert de raden te kiezen voor variant 1:  

een gemeenschappelijke rekenkamer met 5 leden met de volgende overwegingen:  Heldere bevoegdheden in de wet, waaronder ten aanzien van verbonden partijen.   Onafhankelijkheid gewaarborgd.   Financieel voordeel, vaste kosten delen.   Meer geld voor onderzoek en/of meer professionaliteit en kwaliteit doordat veelal meer 

externe deskundigheid en meer onafhankelijkheid in de onderzoeken gebracht kan worden.   Kennisvoordeel door de kennis van de verschillende gemeenten te delen.   Mogelijkheden voor benchmarking. Per gemeente kan steeds beter worden beoordeeld over 

hoe zij het doen in vergelijking met de andere deelnemende gemeenten en kan er ook 

eenvoudiger worden geconstateerd op welke gebieden verbeteringen mogelijk zijn.   Er ontstaat een betere ingang bij de samenwerkingen waar de deelnemende gemeenten in 

participeren, zoals het Sociaal Domein. 

 

2. De werkgroep vindt het van groot belang dat er een goede communicatiestrategie door de 

gemeenschappelijke rekenkamer wordt ontwikkeld. De lokale herkenning dient te worden 

geborgd, bijvoorbeeld door de gemeenschappelijke rekenkamer twee keer per jaar met alle 

gemeentelijke vertegenwoordigers in gesprek te laten gaan, eventueel in combinatie met een 

presentatie van rekenkamer-onderzoeken. Het gaat dan om gevoel met lokale omstandigheden 

en de gemeenten aangehaakt houden. Communicatieaspecten zullen dan ook –waar mogelijk- 

moeten worden opgenomen in de te vervaardigen verordening. Deze verordening zal in elk geval 

dus moeten voorzien in het regelen van zaken als:  Hoe krijgen individuele raden haar onderwerpen onderzocht?  Hoe borg je dat er aansluiting is en blijft bij de onderzoeksbehoeften van de deelnemende 

gemeenten?  Hoe wordt afstemming geborgd tussen de gemeenten waar het de uitvoering van de 

aanbevelingen van rekenkameronderzoeken betreft?  Op welke wijze wordt geborgd dat de rekenkamer gemakkelijk benaderbaar is door 

gemeenten?  

 

Maar naast communicatieve-aspecten regelt de verordening ook (niet-limitatief) zaken als:  Invulling budget, afspraken over Jaarplannen en Jaarverslagen.  Wijze van ambtelijke ondersteuning/secretariaat.  Standplaats Rekenkamer.  Mogelijkheid tot het ook ad hoc neerleggen van een onderzoeksvraag door een 

deelnemende gemeente (zelf te financieren door gemeenten). 

 

Gedeeltelijk kun je deze zaken regelen in de te vervaardigen verordening, maar het hangt ook 

samen met de personen die de rekenkamer bemensen; het is dus ook belangrijk dat er profielen 

voor zowel de leden als de voorzitter worden opgesteld. 

 

3. De werkgroep adviseert dat de uitvoering van de onderzoeken wordt uitbesteed. De 

 gemeenschappelijke rekenkamer met 5 leden krijgt een budget. Zij doet zelf kleine 

 onderzoeken/quickscans en begeleidt grote(re) rekenkamer-onderzoeken. Zij stelt dan zelf de 

probleemstelling en onderzoeksvragen op en stuurt een extern onderzoeksbureau aan. Zij trekt 

wel zelf conclusies c.q. stelt een advies met aanbevelingen op bij een onderzoek vanuit de optiek 

“waar wil je de gemeente mee helpen”? Hierbij de optie dat ook de raad invloed moet kunnen 

uitoefenen. Ook deze zaken zullen meegenomen worden in de verordening. 

 

4. De werkgroep adviseert de raden 1,35 euro per inwoner te reserveren. Daarvan worden zowel 

vergadervergoedingen betaald, de uit te voeren onderzoeken als de secretaris. De werkgroep 

adviseert een vaste secretaris te benoemen; dat zal meegenomen worden in de verordening. Een 
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hechte band tussen de voorzitter en deze secretaris acht de werkgroep van cruciaal belang voor 

het succes van de Rekenkamer Noordkop. 

 

5. De werkgroep adviseert 3 jaar na de installatie (dus halverwege de eerste zittingsperiode) de 

gemeenschappelijke rekenkamer te evalueren; naast een kwalitatieve evaluatie kan dan tevens 

bekeken worden of het budget toereikend is. 

 

6. Er wordt, kort nadat de raden een besluit genomen hebben, een kwartiermaker aangesteld die, 

aangestuurd door de griffier van Schagen (in nauw overleg met de andere griffiers), de taak krijgt 

de Rekenkamer Noordkop op te richten. Het werk van de Kwartiermaker eindigt nadat de leden 

van de Rekenkamer Noordkop zijn geïnstalleerd en kunnen starten met hun eerste onderzoek.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Wettelijke verplichting  

Met ingang van 1 januari 2006 zijn de gemeenten bij wet verplicht een rekenkamer(functie) in te 

stellen. De gemeenteraden konden kiezen tussen een rekenkamer of een rekenkamerfunctie. 

De rekenkamer(functie) in de hoedanigheid van een commissie heeft als taak het zichtbaar maken 

waar gemeenten hun geld aan besteden, wat er van die bestedingen terechtkomt in de zin van 

resultaat en maatschappelijke effecten en hoe zich dat verhoudt tot het beleid dat is geformuleerd.  

De rekenkamer(commissie) kan dit doen door onderzoek te verrichten en daarover te rapporteren. De 

rapporten zijn openbaar. 

 

Omdat in de duale verhoudingen het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is 

voor de uitvoering van beleid, versterkt de rekenkamer(commissie) met haar onderzoeken de 

controlerende rol van de gemeenteraad.  

 

Het werk van de rekenkamer(commissie) kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid, dat wil 

zeggen onpartijdig en niet vooringenomen. De rekenkamer(commissie) wil met haar rapporten leer- en 

verbeterprocessen stimuleren en aanbevelingen doen waardoor  de gemeente in het belang van de 

inwoners effectiever en efficiënter kan werken. 

 

Voor wat betreft de invulling van deze functie kunnen gemeenteraden kiezen voor een rekenkamer die 

onafhankelijk is ten opzichte van de raad, voor een rekenkamercommissie met een grotere 

betrokkenheid van de raad, of een mix van beide. 

 

Een rekenkamer werkt volgens een vast model dat in de wet is vastgelegd. Voor de 

rekenkamerfunctie (in de vorm van een commissie) geeft de raad, binnen de wettelijke kaders, zelf 

invulling aan de uitvoering van de taak. 
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Hoofdstuk 2 De rekenkamer nader toegelicht 
 

2.1 Doel en taak gemeentelijke rekenkamer 

De gemeentelijke rekenkamer is voor de gemeenteraad ingesteld om zijn controlerende taak te 

versterken. Zij fungeert zoals gezegd als een sluitstuk op de al bestaande controle instrumenten van 

de raad. Kort gezegd is het doel van de rekenkamer tweeërlei. Aan de ene kant levert de 

gemeentelijke rekenkamer een bijdrage aan het democratisch proces door middel van het versterken 

van de controlerende functie van de gemeenteraad en het vergroten van de transparantie voor de 

burgers richting gemeentelijk beleid. Aan de andere kant is het doel van de gemeentelijke rekenkamer 

om tot een verbetering van de gemeentelijke beleidsontwikkeling te komen, oftewel de gemeente iets 

te laten leren over haar eigen beleid. 

 

De rekenkamer heeft als taak om onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De wet meldt hierbij wel dat wat 

de rechtmatigheidcontrole betreft, het niet gaat om de controle van de jaarrekeningen van de 

gemeenten, die de accountant uitvoert. Hier zal in paragraaf 2.3 dieper op in worden gegaan. 

Hieronder zullen de termen waarop de onderzoeken zich gaan richten, namelijk doeltreffendheid, 

doelmatigheid en rechtmatigheid, nader worden toegelicht. 

 

Doeltreffendheid 

Ten eerste doet de rekenkamer onderzoek naar de doeltreffendheid (effectiviteit) van het gevoerde 

beleid en van de beleidsinstrumenten. Vaak wordt doeltreffendheid genoemd als een eerste vereiste 

van beleid. Er wordt hier vooral gekeken naar de mate waarin een instrument bijdraagt aan het 

bereiken van een bepaald doel of een beoogd maatschappelijk effect met inachtneming van de eisen 

die uit geschreven en ongeschreven recht voortvloeien. Belangrijk hierbij is dat de doelstellingen van 

het beleid goed meetbaar zijn zodat ze ook aan de hand van criteria op hun doeltreffendheid kunnen 

worden afgewogen. Deze basis van evaluatie zal door de gemeenteraad moeten worden 

bewerkstelligd in de vorm van het goed formuleren van de hoofddoelen en subdoelen in de 

programmabegroting. Ook het meetbaar maken van de doelen is hierin een voorwaarde.  

 

Doelmatigheid 

Ten tweede voert de rekenkamer onderzoek uit naar de doelmatigheid van het gevoerde beleid. 

Hiermee wordt onderzocht hoe de verhouding is tussen de kosten en de baten van het beleid (de 

vraag naar doelmatigheid of efficiëntie), oftewel dat de verhouding tussen lasten en lusten van een 

maatregel zo gunstig mogelijk is. Tevens kan men kijken naar de doelmatigheid van een 

beleidsinstrument. Hieronder verstaan we de mate waarin een doel bereikt kan worden met minder 

middelen of de mate waarin dezelfde hoeveelheid middelen kan bijdragen tot het bereiken van een 

meer ambitieuze doelstelling. 

 

Rechtmatigheid 

Ten derde doet de rekenkamer onderzoek naar de rechtmatigheid van het gevoerde beleid en van de 

beleidsinstrumenten. De vraag is dan of het gevoerde beleid voldoet aan de wet- en regelgeving, dus 

rechtmatig is. Het betreft hier zowel de regelgeving van het rijk als de regelgeving van de gemeenten 

zelf. In deze context gaat het in het bijzonder om wet- en regelgeving die direct van belang is voor de 

rechtmatigheid van de totstandkoming van het te onderzoeken beleid. 

 

2.2 Waar eindigt de accountant en waar begint de rekenkamer? 

Om geen overlap te krijgen tussen de rechtmatigheid die de rekenkamer onderzoekt en de 

rechtmatigheid die de accountant onderzoekt, moet het wel duidelijk zijn waar het werk van de 

accountant eindigt en het werk van de rekenkamer begint.  

 

De tegenwoordig reguliere rechtmatigheidcontrole in het gemeentelijke verantwoordingsproces, wordt 

uitgevoerd door de accountant. Deze accountantscontrole moet de gemeenteraad voldoende 

zekerheid geven over rechtmatige besteding van financiële middelen en de kwaliteit van het financieel 

beheer. In de praktijk kan het besef dat de controle primair voor de volksvertegenwoordiging 

plaatsvindt, nog wel eens op de achtergrond raken doordat de controle uitgevoerd wordt voor zowel 

het ambtelijk management of het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. Het 
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is dus van belang dat de accountant zich realiseert dat de controle primair plaats vindt voor de 

volksvertegenwoordiging. 

 

De rechtmatigheidonderzoeken die in dit verband door de rekenkamer worden verricht, moeten niet 

worden verward met het rechtmatigheidonderzoek dat de accountant doet. Bij de rekenkamer gaat het 

om specifieke deelonderzoeken. Elk jaar moet verslag worden uitgebracht aan de raad. De 

afzonderlijke rapporten zijn openbaar. Aan de raad en aan het college van burgemeester en 

wethouders kunnen voorstellen worden gedaan naar aanleiding van de bevindingen. Uit de praktijk 

blijkt dat de rekenkamer zich vooral bezig houdt met de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 

gemeentelijke beleid en dat zij het rechtmatigheidsonderzoek overlaat aan de accountant. Zo blijft er 

dus een vrij strikte tweedeling tussen het werk van de accountant en de rekenkamer(functie). Waar 

deze tweedeling niet opgaat, ontstaan doublures in het werk van de accountant en de 

rekenkamer(functie). 

 

2.3 Het onderzoek van de rekenkamer(functie) 

Een rekenkameronderzoek kenmerkt zich op hoofdlijnen door drie uitgangspunten, namelijk een 

combinatie van   zorgvuldigheid bij het verzamelen van feiten: de feiten in het rapport moeten kloppen en volledig 

zijn, een globaal beeld of impressie van de werkelijkheid is hierbij niet voldoende;  een objectieve en gedegen analyse van de feiten;  een beoordeling van de feiten aan de hand van een expliciet normenkader.
i
 

 

Deze combinatie van hoofdlijnen vormt samen een doel voor de uitvoering van gedegen 

rekenkameronderzoek. Zo’n onderzoek doorloopt verschillende fasen. Dit begint met een 
onderwerpselectie en eindigt met de doorwerking en eventuele navolging van de aanbevelingen. 

Onderstaande opsomming is de fasering die gebruikt kan worden tijdens een rekenkameronderzoek. 

 

- Onderwerpselectie; 

- Onderzoeksopzet; 

- Uitvoering onderzoek; 

- Rapportage; 

- Wederhoor; 

- Publicatie; 

- Behandeling en nazorg; 

- Evaluatie onderzoek; 

- Doorwerking en navolging. 

 

Gaat de rekenkamer(cie.) zelf onderzoek doen of begeleidt zij onderzoek.  In elk geval  is belangrijk 

dat de rekenkamer(cie.) de probleemstelling en onderzoeksvragen zelf kan opstellen, een extern 

onderzoeksbureau kan aansturen en zelf conclusies cq. een advies bij een onderzoek kan trekken cq. 

kan opstellen vanuit de optiek “waar wil je de gemeente mee helpen”?   Hierbij de optie dat ook de 
raad invloed moet kunnen uitoefenen.  

In een rekenkamer(cie.) kunnen 3, 5 of 7 externe leden zitting hebben. Belangrijk is dat een 

onderzoek begeleid kan worden door 2 leden (koppels maken). De hoeveelheid onderzoeken is dan 

mede bepalend voor bepaling van het aantal leden van een rekenkamer(cie.).  
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Hoofdstuk 3  Rekenkamer, rekenkamerfunctie of gemeenschappelijke 
rekenkamer 

 

3.1 De onafhankelijke Rekenkamer 

Het instellen van de onafhankelijke rekenkamer is in de Gemeentewet vastgelegd. In de 

Gemeentewet is bovendien voorgeschreven welke taken en bevoegdheden de onafhankelijke 

rekenkamer heeft. Ook de wijze van rapportage en de samenstelling van de onafhankelijke 

rekenkamer is in de Gemeentewet beschreven. Deze paragraaf behandelt de onafhankelijke 

rekenkamer. 

 

Onafhankelijkheid versus betrokkenheid 

Wanneer gemeenten besluiten om een onafhankelijke rekenkamer in te stellen, dan kiezen zij ervoor 

om een onafhankelijk instrument in het leven te roepen. Er kan in dit kader een scheiding gemaakt 

worden tussen formele en informele onafhankelijkheid.  

 

De formele onafhankelijkheid van de rekenkamer komt vooral tot uiting in de onafhankelijkheid ten 

opzichte van de gemeenteraad, oftewel in de vrijheid van rapportage en in het bepalen van de 

onderzoeksagenda. Ook al is de onafhankelijke rekenkamer een onafhankelijk instrument, de raad 

kan altijd een verzoek indienen voor een onderzoek naar een onderwerp van zijn keuze. Wanneer dit 

verzoek voldoet aan de eisen die de onafhankelijke rekenkamer aan haar onderzoeken stelt, dan is 

het mogelijk dat de rekenkamer aan deze wens van de raad tegemoet komt. De onafhankelijke 

rekenkamer behoudt natuurlijk het recht om het verzoek naast zich neer te leggen.  

 

Daarnaast is de bemensing van de onafhankelijke rekenkamer een belangrijk middel om formele 

onafhankelijkheid te waarborgen. Om dit te doen, dient een onafhankelijke 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 daarbij niet voor de raad, het college, de 

burgemeester of een gemeentelijke commissie werken. Zij zijn uitsluitend verantwoording 

verschuldigd aan de rekenkamer. De betrokkenheid bij de gemeente is in deze vorm dus minimaal. 

 

De informele onafhankelijkheid komt tot uiting in de attitude van de leden van de rekenkamer, oftewel 

door hun kritische geest en onafhankelijke oordeelsvorming. Bovendien is de mate waarin de 

rekenkamer een voldoende groot eigen budget heeft van invloed op de onafhankelijkheid van de 

rekenkamer. 

 

Samenstelling 

De samenstelling van de onafhankelijke rekenkamer is eveneens bij wet geregeld. Deze 

samenstelling kan variëren van een éénhoofdige rekenkamer tot een collegiale rekenkamer. Een 

éénhoofdige rekenkamer is bekend als het directeursmodel. Een collegiale rekenkamer bestaat uit 

minstens twee leden, waaronder de voorzitter. Beide leden mogen in verband met de 

onafhankelijkheid geen lid zijn van de gemeenteraad. Een lid van de onafhankelijke rekenkamer heeft 

bovendien beperkingen in de nevenactiviteiten die hij mag doen. 

 

Taken 

De belangrijkste taak van de onafhankelijke rekenkamer is het doen van onafhankelijk onderzoek naar 

doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde 

bestuur. Dat er beschreven staat dat er onderzoeken gedaan moet worden van het door het 

gemeentebestuur gevoerde bestuur betekent niet dat alleen het werk van het college onderzocht 

wordt. Daarnaast kunnen de onderzoeken van de rekenkamer ineffectiviteit, ongewenste 

neveneffecten en inefficiënties aantonen die mede het gevolg zijn van besluiten van de raad. De 

instelling van een rekenkamer biedt een belangrijke mogelijkheid tot deskundig en onafhankelijk 

onderzoek naar de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid. 

 

Bevoegdheden 

Ook de bevoegdheden van de onafhankelijke rekenkamer zijn wettelijk vastgelegd. Voor een goede 

uitvoering van haar taken moet een onafhankelijke rekenkamer toegang hebben tot alle informatie die 

het gemeentebestuur kan verschaffen. Omdat dit een voorwaarde is voor goed onderzoek, is de 

toegang tot informatie in de wet vastgelegd. 
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Wanneer een onderzoek door de onafhankelijke rekenkamer inhoudt dat er ook onderzoek bij derden 

gedaan moet worden, dan gelden hiervoor bepaalde voorwaarden. De gemeente moet bijvoorbeeld in 

elk geval een financiële band met die organisatie hebben. Onder derden vallen:   de openbare lichamen en gemeenschappelijke organen op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt;  de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarin de gemeente meer dan 50% van het 

geplaatste aandelenkapitaal houdt;  andere privaatrechtelijke rechtspersonen waaraan de gemeente direct of indirect een subsidie, 

lening of garantie heeft verstrekt voor het bedrag van ten minste 50% van de baten van deze 

instelling. 

 

Hierbij moet worden vermeld dat het in eerste instantie wel gaat om onderzoeken op basis van alle 

officiële documenten die de gemeente bezit, zoals jaarrekeningen en controlerapporten van de 

accountant. Op basis hiervan kan de onafhankelijke rekenkamer beslissen onderzoek bij de 

desbetreffende rechtspersoon of het gemeenschappelijke orgaan te doen. De bevoegdheid om zo een 

onderzoek te starten omvat in eerste instantie de mogelijkheid om nadere inlichtingen in te winnen of 

ontbrekende stukken op te vragen bij de rechtspersoon of het gemeenschappelijke orgaan. 

Vervolgens kan ook ter plaatse een onderzoek worden ingesteld, maar hierbij moet worden vermeld 

dat de bevoegdheid om bij derden een onderzoek in te stellen als ‘zwaar’ kan worden gekwalificeerd. 
Het is daarom de vraag in welke gevallen bedoeld onderzoek kan worden uitgevoerd. De 

onafhankelijke rekenkamer is verplicht bij een voornemen tot het doen van een dergelijk onderzoek de 

raad en het college daarvan in kennis te stellen.  

 

Rapportage 

De bevindingen van de onafhankelijke rekenkamer worden gerapporteerd aan de gemeenteraad. Dit 

zal gedaan worden aan de hand van een te schrijven nota waarin de resultaten van het onderzoek 

beschreven zullen staan. De uitkomsten van de nota zullen het gemeentebestuur en betrokken 

instellingen moeten prikkelen tot het doorvoeren van verbeteringen. Een goed onderbouwd rapport 

met heldere conclusies en aanbevelingen moet er voor zorgen dat het daadwerkelijk wordt 

overgenomen. Hierbij is tevens  terugkoppeling naar de onderzochte instanties en het college van 

groot belang. Dit in samenhang met het openbare karakter van de rapporten (waarin overigens geen 

vertrouwelijke informatie mag staan) , moet er voor zorgen dat het een belangrijke rol gaat spelen in 

het proces van het afleggen van rekenschap door het gemeentebestuur aan de bevolking.  

 

Uiteraard dient de onafhankelijke rekenkamer hoor en wederhoor toe te passen. Dit betekent dat zij de 

ambtelijke en bestuurlijke eindverantwoordelijken of betrokken externe organisaties de kans moeten 

geven om op de onderzoeksresultaten te reageren. Op basis van deze reactie kunnen feitelijke 

onjuistheden in de nota van bevindingen worden gewijzigd. Hierna kan de rekenkamer een nawoord 

opstellen dat op basis van deze reactie wordt beschreven. Zowel de reactie als het nawoord worden 

daarna integraal in het eindrapport opgenomen. 

 

Voor de verslaglegging en het openbaar maken van haar rapporten moet de onafhankelijke 

rekenkamer als bestuursorgaan zijnde, zich houden aan de Wet openbaarheid bestuur. Dit geldt voor 

zowel de openbaarmakingen op verzoek als voor openbaarmakingen uit eigen bewegingen. Wanneer 

het gaat om stukken die aan de rekenkamer bekend zijn gemaakt, maar afkomstig zijn van derden, ligt 

het in de rede dat de rekenkamer in samenspraak met derden over de bekendmaking beslist. 

 

Naast de verslaglegging en het openbaar maken van haar rapporten, is de onafhankelijke rekenkamer 

wettelijk verplicht elk jaar voor 1 april een verslag op te stellen van haar werkzaamheden van het 

afgelopen jaar. Bovendien dient de onafhankelijke rekenkamer een afschrift van haar rapporten en 

haar verslag aan de gemeenteraad en het college te zenden. Wanneer de rekenkamer een onderzoek 

heeft gedaan naar een openbaar lichaam of een rechtspersoon, dienen deze hiervan een afschrift te 

ontvangen.  
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Benoeming en ontslag 

Ook het benoemen en ontslaan van leden van de onafhankelijke rekenkamer staat in de 

Gemeentewet beschreven. De wettelijke vereisten rondom benoeming en ontslag die aan de 

rekenkamer verbonden zijn, worden hieronder opgesomd. 

  De gemeenteraad stelt de rekenkamer in;
 
  De leden van een onafhankelijke rekenkamer worden voor een periode van 6 jaar benoemd;

 
  Herbenoemingen, aanwijzen van plaatsvervangers, verlenen van ontslag, en op non-actiefstelling 

geschieden door de gemeenteraad;  Een aantal functies is onverenigbaar met het lidmaatschap van de rekenkamer; enkele sprekende 

voorbeelden hiervan zijn onder meer het raadslidmaatschap, burgemeesterschap, 

wethouderschap, lid van een raadscommissie, maar ook een ambtenaar in dienst van de 

gemeente;  Gemeenschappelijke rekenkamer met andere gemeenten is mogelijk. 

 

3.2 Rekenkamerfunctie 

 

Inleiding 

In de Gemeentewet is geregeld dat wanneer er niet gekozen wordt om een rekenkamer in te stellen, 

de raad bij verordening regels moet vaststellen welke voor de uitoefening van een rekenkamerfunctie 

nodig zijn. Het grootste verschil tussen een rekenkamer en rekenkamerfunctie is de onafhankelijkheid 

en de samenstelling. In figuur 3.1 staan de verschillende mogelijke invullingen, gerelateerd aan de 

mate van onafhankelijkheid en betrokkenheid. In de volgende paragrafen wordt hierop dieper 

ingegaan. 

Externe leden + externe voorzitter

Externe leden + interne voorzitter

Meerderheid externe leden met interne leden + externe voorzitter

Meerderheid externe leden met interne leden + interne voorzitter

Externe leden met meerderheid interne leden + externe voorzitter

Externe leden met meerderheid interne leden + interne voorzitter

Interne leden + externe voorzitter

Interne leden + interne voorzitter

Figuur 3.1 Onafhankelijkheid en betrokkenheid afhankelijk van invulling rekenkamerfunctie 

 

Onafhankelijkheid versus betrokkenheid 

De mate van onafhankelijkheid van de rekenkamerfunctie en daarmee direct ook haar tegenhanger, 

de mate van betrokkenheid, ten opzichte van de gemeenteraad is één van de prominente 

onderwerpen wanneer men overweegt om een rekenkamerfunctie in te stellen. Bij het vormgeven van 

deze onafhankelijkheid kan men drie elementen onderscheiden, die met elkaar samenhangen en de 

lading van de onafhankelijkheid en tevens de betrokkenheid  dekken. Het eerste element bestaat uit 

de wijze van financiering, benoeming en bevoegdheden, die kenmerkend zijn voor de 
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onafhankelijkheid en betrokkenheid van de rekenkamerfunctie. Het tweede element is de 

zeggenschap van de gemeenteraad over de onderzoeksagenda en ten derde is dat de attitude van de 

leden. Met het derde element wordt de kritische geest van de leden bedoeld en vooral daarbij hun 

onafhankelijke oordeelsvorming.  

 

De onafhankelijkheid en/of betrokkenheid van de rekenkamerfunctie wordt bepaald door de 

gemeenteraad in de verordening. Opvallend is dat er veel elementen binnen de rekenkamerfunctie 

zijn die invloed hebben op de onafhankelijkheid. Hiermee moet bij de keuze door de gemeenteraad 

goed rekening worden gehouden. Zo beïnvloedt onder meer de samenstelling van de 

rekenkamerfunctie in grote mate de onafhankelijkheid en aan de andere kant de betrokkenheid ervan. 

 

Samenstelling 

De samenstelling van de rekenkamer(functie) zal door de gemeenteraad in een verordening moeten 

worden bepaald. De wijze waarop de samenstelling van de rekenkamer(functie) wordt ingevuld, heeft 

grote invloed op de onafhankelijkheid en indirect ook op de mate van professionaliteit van de 

rekenkamer(functie). 

 

Een verschil met de samenstelling van de rekenkamer is het feit dat de leden van de 

rekenkamerfunctie wel betrokken mogen zijn bij de gemeente. Hierdoor is het mogelijk om zowel 

externen als raadsleden in de rekenkamerfunctie te betrekken. Doordat de gemeenteraad de vrije 

hand heeft in de samenstelling van de rekenkamerfunctie, ontstaan er verschillende mogelijkheden tot 

invulling ervan. Deze verschillende mogelijkheden worden ook in figuur 3.1 weergegeven, maar 

worden ter verduidelijking hieronder nogmaals genoemd.  

 

a. Alleen raadsleden met een interne voorzitter; 

b. Alleen raadsleden, maar wel met een externe voorzitter 

c. Raadsleden en externe leden met een interne voorzitter; 

d. Raadsleden en externe leden met een externe voorzitter; 

e. Externe leden met een interne voorzitter; 

f. Externe leden met een externe voorzitter. 

 

In figuur 3.1 wordt in het kader van de betrokkenheid en/of onafhankelijkheid nog meer onderscheid 

aangebracht door aan te geven of er een meerderheid is van externe of interne leden van de 

rekenkamer(functie). Bij bovenstaande opsomming valt overigens ook op dat optie f overeenkomt met 

de wettelijke samenstelling van een rekenkamer. Ondanks dat dit dezelfde samenstelling is als van 

een onafhankelijke rekenkamer, kan deze samenstelling toch ook voor een rekenkamer(functie) 

gekozen worden en daarom wordt deze samenstelling ook bij de rekenkamerfunctie genoemd. 

 

De kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat hoe langer een vaste externe 

rekenkamerfunctie onderzoek bij een gemeente doet, des te meer een vorm van betrokkenheid zich 

bij deze leden gaat ontwikkelen. Wanneer een gemeente streeft naar een volledig onafhankelijke 

rekenkamer(functie), dan zal zij hiermee rekening moeten houden en zullen er geregeld nieuwe 

gezichten in de rekenkamer(functie) moeten verschijnen. 

 

De gemeenteraad moet naast de vraag of er in de rekenkamerfunctie raadsleden, interne of externe 

leden en/of voorzitter dienen te zitten, tijdens de formatie ook nog met andere aspecten rekening 

houden. Zo kan de politieke kleur van de raadsleden of het feit dat raadsleden uit een collegepartij of 

uit een oppositiepartij komen, invloed hebben op de werkzaamheden van de rekenkamerfunctie.  

 

Wat het aantal mensen in een rekenkamerfunctie betreft, kan worden gesteld dat de gemeenteraad 

hierover zelf kan beslissen. Er moet wel in het oog worden gehouden dat er een werkbare situatie 

wordt gecreëerd en dat er dus ook niet teveel mensen in moeten komen te zitten. 

 

Taken 

De rekenkamerfunctie heeft dezelfde taken als de rekenkamer, namelijk het onderzoeken van het 

gemeentelijk beleid op zijn doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Ook rapporteert de 

rekenkamerfunctie haar bevindingen aan het bestuur van de gemeente. Evenals de rekenkamer zal 

de rekenkamerfunctie haar bevindingen terugkoppelen naar het bestuur van de gemeente en de 
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eventueel betrokken instellingen. Hierdoor ontstaat er een soort waarborg voor de doorwerking van de 

conclusies en de invoering van de aanbevelingen bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering, alsmede 

de controle daarop. 

 

Bevoegdheden 

Zoals de wet wel exact de bevoegdheden van de rekenkamer vast legt, zo is dat voor de 

rekenkamerfunctie niet het geval. De gemeenteraad zal dat in het geval van de rekenkamerfunctie zelf 

moeten regelen in een verordening. Deze vrijheid voor de gemeenteraad betekent zeer zeker geen 

vrijblijvendheid. De rekenkamerfunctie die de raad in het leven roept, zal wel in voldoende mate in 

staat moeten worden gesteld om de taken van een rekenkamer(functie) te kunnen uitvoeren. Daarbij 

moet het wel binnen de wettelijke normen blijven.  

 

De informatie die bij de gemeente bekend is, moet toegankelijk zijn voor onderzoeken door de 

rekenkamerfunctie. Wanneer het gaat om informatie van derden, dan is dat niet vanzelfsprekend. 

Hiervoor dient de gemeenteraad te bepalen welke informatie voor de rekenkamerfunctie nodig kan 

zijn. Bovendien zal de gemeenteraad moeten aangeven op welke wijze deze informatie beschikbaar 

wordt gesteld. Dit kan bijvoorbeeld vooraf worden vastgelegd in onder andere subsidievoorwaarden of 

bepalingen in overeenkomsten. 

 

Rapportage 

De rekenkamerfunctie rapporteert aan de gemeenteraad. 

 

Benoeming en ontslag 

De raad beslist over de samenstelling, benoemt de leden en de voorzitter. De termijn waarvoor de 

leden van de rekenkamerfunctie worden benoemd, wordt in de verordening vastgesteld door de 

gemeenteraad. De termijn van benoeming van leden van de rekenkamerfunctie is vrij te bepalen door 

de gemeenteraad en is niet aan wettelijke bepalingen gebonden. Die vrijheid geldt ook voor de 

gronden waarop de gemeenteraad de leden van de rekenkamerfunctie kan ontslaan.  

 

3.3 Het verschil tussen rekenkamer en rekenkamerfunctie 

 

CRITERIA Rekenkamer Rekenkamerfunctie 

 

Onafhankelijkheid 

In principe volledige 

onafhankelijkheid 

De gemeenteraad kan de mate van 

onafhankelijkheid zelf bepalen door o.a. 

benoeming van de leden en de voorzitter. 

 

Betrokkenheid 

In principe geen betrokkenheid 

door externe leden en voorzitter 

De gemeenteraad kan de mate van 

betrokkenheid zelf bepalen door aan te 

geven hoe de bemensing ervan uit kan 

zien. 

 

Samenstelling 

Onafhankelijke externen; geen 

raadsleden 

Gemeenten hebben zelf de keuze uit 

raadsleden, commissieleden en/of 

onafhankelijke externen 

 

Taken 

Het doen van beleidsonderzoek 

naar doeltreffendheid, 

doelmatigheid en 

rechtmatigheid 

Het doen van beleidsonderzoek naar 

doeltreffendheid, doelmatigheid en 

rechtmatigheid 

 

Bevoegdheden 

Bevoegdheid tot onafhankelijke 

onderzoek en bevoegdheid 

voor toegang tot gemeentelijke 

informatie en informatie van 

derden is in de gemeentewet 

geregeld.   

De gemeenteraad bepaalt in hoeverre de 

bevoegdheid voor  het vergaren van 

informatie gaat en kan dit regelen in 

bijvoorbeeld subsidievoorwaarden aan 

instellingen of in de verordening.  

 

Rapportage 

Voor de verslaglegging en het 

openbaar maken van haar 

rapporten, moet de rekenkamer 

als bestuursorgaan zijnde, zich 

houden aan de Wet 

Voor de verslaglegging en het openbaar 

maken van haar rapporten, moet de 

rekenkamerfunctie als bestuursorgaan 

zijnde, zich houden aan de Wet 

openbaarheid van bestuur 
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openbaarheid van bestuur. 

Benoeming en ontslag De raad benoemt de leden voor 

de termijn van 6 jaar 

De termijn van benoeming van leden is 

vrij te bepalen door de gemeenteraad en 

is niet aan wettelijke bepalingen 

gebonden. 

Ambtelijke 

ondersteuning 

Is bij de wet gewaarborgd 

 

Hiervoor is niets geregeld, gemeenten 

kunnen die in de eigen verordening 

regelen. 

 

Tabel  3.1 Verschil tussen rekenkamer en rekenkamerfunctie aan de hand van criteria 

 

3.4 Voordelen en nadelen onafhankelijke rekenkamer 

 

 Voordelen 

Onafhankelijke 

rekenkamer 

 Heldere bevoegdheden in de wet  Onafhankelijkheid gewaarborgd 

 

1. In de wet beschreven heldere bevoegdheden. Omdat alles in de wet is vastgelegd, kunnen hier 

geen misverstanden over ontstaan en wordt er een rekenkamer opgericht zoals de wetgever dit voor 

ogen had. 

2. Onafhankelijkheid. De in de wet gewaarborgde onafhankelijkheid vindt men terug in de 

samenstelling van de rekenkamer, in het geen invloed hebben op de onderzoeksagenda door de 

politiek en in de vrijheid die de rekenkamer heeft op de rapportage. 

 

 Nadelen 

Onafhankelijke 

rekenkamer 

 Niet Flexibel  Geen oplossing op maat  Betrokkenheid is een aandachtspunt 

 

1. Niet flexibel. Doordat het complete reilen en zeilen van de rekenkamer in de wet staat vastgelegd, 

kan de rekenkamer hier niet van afwijken. Hierdoor kan een rekenkamer geen oplossingen op maat 

bieden.  

2. Betrokkenheid van de onafhankelijke rekenkamer. Door haar volledig in de wet gewaarborgde 

onafhankelijkheid mogen er geen raadsleden of enigszins andere betrokken ambtenaren e.d. 

werkzaam zijn in de rekenkamer. Door een weinig betrokken rekenkamer kunnen er problemen 

ontstaan met bijvoorbeeld de implementatie van de aanbevelingen van de door de rekenkamer 

gedane onderzoeken of kunnen er onderzoeken worden uitgevoerd waar de gemeenteraad niet op zit 

te wachten. Dit kan het draagvlak voor de door de rekenkamer uitgevoerde onderzoeken aantasten.  

 

3.5 Voordelen en nadelen van de rekenkamerfunctie 

 

 Voordelen 

 

Rekenkamerfunctie 

 Flexibiliteit  Oplossing op maat mogelijk  Betrokkenheid is in de structuur te regelen 

 

1. Hoge mate van flexibiliteit. De rekenkamerfunctie wordt in een verordening zo vastgesteld als de 

gemeenteraad dat voor ogen heeft. Dit kan variëren van een rekenkamerfunctie welke praktisch gelijk 

is aan de in de wet geformuleerde rekenkamer tot aan een geheel met uitsluitend de voorkeuren van 

de gemeenteraad.  

2. Oplossingen op maat mogelijk. Doordat de gemeenteraad de invulling ervan zelf kan regelen, kan 

er voor elke wens die de gemeenteraad heeft, een passende oplossing gevonden worden zonder dat 

er direct strijdigheid met de wet aan de orde is.  

3. Betrokkenheid van de rekenkamerfunctie kan geregeld worden in de structuur. Wanneer een 

gemeente kiest voor een grote betrokkenheid van de raad, dan kunnen zij in de verordening regelen 

dat bijvoorbeeld een zelf te bepalen aantal raadsleden zitting heeft in de rekenkamer. 
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 Nadelen 

Rekenkamerfunctie  Het instellen is moeilijker, alle bevoegdheden moeten worden 

geregeld in de verordening  Discussie over de onafhankelijkheid  Raadsleden in cie. in spagaat  Extra werklast voor  raadsleden in cie.  Raadsleden in cie. hebben minder commitment / zitten er ‘voor 
spek en bonen bij’ 

 

1. alle bevoegdheden geregeld moeten worden in een eigen verordening. Dit brengt extra werk met 

zich dat met name naar voren komt in vergaderingen over de invulling en de vele afwegingen die 

hiervoor gemaakt moeten worden. Voor raadsleden betekent dit vooral in de ontwikkelingsfase extra 

inspanningen. 

2. Discussie over de onafhankelijkheid. De meningen hierover kunnen sterk verdeeld zijn en leiden tot 

moeilijkheden bij de oprichting. 

3. Mogelijke spagaat raadsleden. In een rekenkamerfunctie ikunnen raadsleden in een spagaat  

terechtkomen ten opzichte van de eigen fractie indien die een andere mening is toegedaan dan de 

rekenkamerfunctie. 

4. Werklast van de raadsleden 

5. Aangelegenheid is van de externe leden met expliciete deskundigheid, die hun eigen gang gaan in 

hun ‘eigen’ onderzoeken en de raadsleden in een rekenkamerfunctie het gevoel in vergaderingen 

krijgen er ‘voor spek en bonen’ bij te zitten. 
 

3.6 Gemeenschappelijke rekenkamer  

De voorwaarden van de gemeenschappelijke rekenkamer staan volledig beschreven in de wet. Met 

nadruk moet hier worden gesteld dat het geen gemeenschappelijke rekenkamerfunctie is en dat deze 

optie ook niet tot de wettelijke mogelijkheden behoort. In deze paragraaf zal er dieper op de 

gemeenschappelijke mogelijkheden worden ingegaan. 

 

De mogelijkheden op gemeenschappelijk gebied 

Een gemeenschappelijke rekenkamer houdt in dat twee of meer gemeenten besluiten om de 

samenwerking op te zoeken bij het uitvoeren van de taken van de rekenkamer. Hiervoor moet wettelijk 

aansluiting gezocht worden bij de Wet gemeenschappelijke regelingen(Wgr). Wanneer men spreekt 

over samenwerking tussen gemeenten op het gebied van de rekenkamer, dan kan men hierover wat 

betreft de invulling verschillende opvattingen hebben. Er zijn globaal vier varianten die in het oog 

springen.  

 

Variant 1 De gemeenschappelijke rekenkamer (volgens de wet) 

De eerste variant is de gemeenschappelijke rekenkamer volgens de gemeentewet. Deze rekenkamer 

bestaat alleen maar uit externe leden wat inhoudt dat het zeer onafhankelijk kan optreden. Dit is 

bovendien de variant die de wetgever voor ogen heeft. Het grote voordeel van alleen maar externe 

leden is dat er meer mogelijkheden bestaan om expliciete deskundigheid in huis te halen. De 

mogelijkheid om tussen gemeenten de resultaten van de onderzoeken uit te wisselen en te vergelijken 

(benchmarking) is hierbij sterk aanwezig. Er kan eenvoudig overleg worden gepleegd over een 

efficiënte inzet van verschillende middelen. De instelling kost meer tijd en afstemming.  

 

Variant 2 De federatieve rekenkamer 

De tweede variant van een gemeenschappelijke rekenkamer is de federatieve rekenkamer. Het idee 

hierbij is dat elke gemeente een eigen rekenkamerfunctie instelt, maar dat hierbij de ondersteuning 

van de rekenkamer georganiseerd wordt vanuit een gemeenschappelijke bemensing dan wel 

ondersteunende faciliteit met een onderzoekscapaciteit voor meerdere gemeenten. Voordeel is dat 

onderzoeksexpertise gedeeld kan worden door verschillende gemeenten. Daartegenover staat wel dat 

de leden van de rekenkamer minder betrokken zullen zijn bij de gemeenten doordat de onderzoekers 

niet aan één gemeente verbonden zijn. 

 

Variant 3 Incidentele samenwerking 

De derde variant pleit niet echt voor een gemeenschappelijke rekenkamer, maar is meer een 

voorstander van het feit dat er (incidenteel of structureel) gemeenschappelijke onderzoek gedaan 
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wordt. Er bestaat dus geen gemeenschappelijke rekenkamer maar het gaat puur om het feit dat de 

optie voor gezamenlijk onderzoek als mogelijkheid in de verordening wordt opgenomen zodat dit dan 

ook (incidenteel) kan plaatsvinden. Het onderzoek naar HVC bijv.  

 

Variant 4 Personele unie 

De vierde variant omzeilt het feit dat er wettelijk geen gemeenschappelijke rekenkamerfunctie kan 

bestaan. Kern van deze variant is dat er bijvoorbeeld twee gemeenten zijn die op rekenkamergebied 

willen samenwerken. Beide gemeenten stellen precies dezelfde rekenkamerverordening op waarin 

staat vastgelegd dat elke gemeente kiest voor een constructie met elk een aantal raadsleden en 

externen erin. Uit de praktische invulling van deze rekenkamerfunctie blijkt dat deze externen bestaan 

uit ‘echte’ externen en raadsleden van de gemeente waarmee wordt samengewerkt. Andersom is het 
ook het geval dat de raadsleden externen zijn bij de andere gemeenten. Deze variant wordt ‘personele 
unie’ genoemd. Op deze manier wordt er creatief omgegaan met het feit dat er geen wettelijke 

gemeenschappelijke rekenkamerfunctie mag bestaan.  
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Hoofdstuk 4  Van advies tot keuze  
 

4.1 Vier varianten voor regionale samenwerking 

In dit laaste hoofdstuk van deze notitie wordt het advies van de werkgroep aan de raden 

geformuleerd. Zoals genoemd bestaan er vier varianten.  Beschreven wordt wat de uitwerking van de 

variant betekent voor regionale samenwerking en zijn de voordelen en nadelen weergegeven.  

 

Variant 1 Een gemeenschappelijke onafhankelijke rekenkamer 

De rekenkamer bestaat uit externe leden wat inhoudt dat het zeer onafhankelijk kan optreden. Dit is 

bovendien de variant die de wetgever voor ogen heeft. Het grote voordeel van alleen maar externe 

leden is dat er meer mogelijkheden bestaan om expliciete deskundigheid in huis te halen. De 

mogelijkheid om tussen gemeenten de resultaten van de onderzoeken uit te wisselen en te vergelijken 

(benchmarking) is hierbij sterk aanwezig. Er kan eenvoudig overleg worden gepleegd over een 

efficiënte inzet van verschillende middelen. 

Dit beteket het instellen van een gemeenschappelijke éénhoofdige rekenkamer/directeursmodel met 

een klankbordgroep voor de samenwerkende gemeenten.  

 

Voordelen en nadelen onafhankelijke rekenkamer 

 

 Voordelen 

Gemeenschappelijke 

rekenkamer 

 Heldere bevoegdheden in de wet, waaronder t.a.v. verbonden partijen  Onafhankelijkheid gewaarborgd  Financieel voordeel, vaste kosten delen  Kennisvoordeel door de kennis van de verschillende gemeenten te 

delen  Mogelijkheden voor benchmarking 

 

1. Het financiële voordeel dat kan worden bewerkstelligd door samenwerking. Door het samen 

financieren van de rekenkamer ontstaat er meer financiële armslag. Dat zal op zijn beurt weer leiden 

tot meer geld voor onderzoek en/of meer professionaliteit en kwaliteit door veelal meer externe 

deskundigheid en meer onafhankelijkheid in de onderzoeken te brengen. Het komt er op neer dat de 

vaste kosten van een rekenkamer, bijvoorbeeld de kosten van de onderzoekers en hun 

ondersteunende staf worden gedeeld waardoor er meer variabele (onderzoeks-) kosten overblijven.  

 

2. Kennisvoordeel is te behalen door de kennis van de verschillende gemeenten te delen. Dit staat los 

van een stijging van de eerder genoemde professionaliteit doordat er meer geld voor handen is.  

 

3. Mogelijkheden voor benchmarking sterk. Doordat de gegevens van de verschillende gemeenten 

aan de hand van dezelfde onderzoeksmethode worden onderzocht, kunnen de resultaten zeer 

eenvoudig met elkaar worden vergeleken. Hierdoor kan er per gemeente steeds beter worden 

beoordeeld over hoe zij het doen in vergelijking met andere gemeenten en kan er ook eenvoudiger 

worden geconstateerd op welke gebieden verbeteringen mogelijk zijn. 

 

Nadelen gemeenschappelijke rekenkamer 

 

 Nadelen 

Gemeenschappelijke 

Rekenkamer 

 Het instellen is moeliijker, meer afstemming nodig  Minder invloed afzonderlijke raden  Minder betrokkenheid, aandacht verdelen over meer gemeenten  Keuze van en belang bij onderwerpen bij de ププn groter dan bij de 
ander  

 

1. Organisatie is moeilijker op poten te zetten dan voor een rekenkamer of  rekenkamer(functie) van 

een gemeente zelf. Bij een gemeenschappelijke rekenkamer spelen de wensen en verlangens van de 

afzonderlijke gemeenteraden. Moeilijk kan worden ontkomen aan verschillen van mening over de 

doelstelling, het ambitieniveau en de mate van onafhankelijkheid van de nieuw te vormen 
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gemeenschappelijke rekenkamer. Het verkrijgen van overeenstemming vergt met name in de 

beginfase veel tijd en energie van de betrokken gemeenteraden. 

 

2. Invloed van de afzonderlijke raden vermindert. Bijna automatisch valt dan de keuze op een 

rekenkamer met een hoge mate van onafhankelijkheid. Mogelijk negatief punt hieraan is dat de 

gemeenteraden de rekenkamer niet meer zien als hun controle-instrument. 

 

3. Verminderde betrokkenheid van de rekenkamer. Door samenwerking wordt de betrokkenheid 

verminderd doordat de aandacht over meerdere gemeenten moet worden verdeeld. 

 

4. Keuze van onderwerpen. Ondanks afspraken zal een van de gemeenten meer belang hebben bij 

een bepaald onderzoek dan andere gemeente(n) waarmee wordt samengewerkt.  

 

Variant 2 De federatieve rekenkamer 

De tweede variant van een gemeenschappelijke rekenkamer is de federatieve rekenkamer. Het idee 

hierbij is dat elke gemeente een eigen rekenkamerfunctie instelt, maar dat hierbij de ondersteuning 

van de rekenkamer georganiseerd wordt vanuit een gemeenschappelijke bemensing dan wel 

ondersteunende faciliteit met een onderzoekscapaciteit voor meerdere gemeenten.  

 

Voordelen en nadelen federatieve rekenkamer 

Voordeel is dat onderzoeksexpertise gedeeld kan worden door de drie gemeenten. Ook financieel 

kunnen voordelen behaald worden. Daartegenover staat wel dat de leden van de rekenkamer minder 

betrokken zullen zijn bij de gemeenten doordat de onderzoekers niet aan één gemeente verbonden 

zijn. Gedacht kan worden aan een platform waarin raden en federatieve rekenkamer betrokken bij 

lekaar worden. 

 

Variant 3 Incidentele samenwerking 

Er wordt (incidenteel of structureel) gemeenschappelijke onderzoek gedaan. Er bestaat dus geen 

gemeenschappelijke rekenkamer maar het gaat puur om het feit dat de optie voor gezamenlijk 

onderzoek als mogelijkheid in de verordening wordt opgenomen zodat dit dan ook (incidenteel) kan 

plaatsvinden. Elke gemeente heeft dus een eigen rekenkamerfunctie (rekenkamer of – commissie) 

Nadeel is dat dit om incidentele financiele ruimte vraagt. Het budget van de rekenkamer(functie) kan 

hiervoor niet ingezet worden omdat de (rekenkamerfunctie) onafhankelijk is.  

 

Variant 4 Personele unie 

De vierde variant omzeilt het feit dat er wettelijk geen gemeenschappelijke rekenkamerfunctie kan 

bestaan. De samenwerkende gemeenten Den Helder, Schagen en Texel stellen precies dezelfde 

rekenkamerverordening op waarin staat vastgelegd dat elke gemeente kiest voor een constructie met 

met elk een aantal raadsleden en externen erin. Uit de praktische invulling van deze 

rekenkamerfunctie blijkt dat deze uit externen bestaan uit de ‘echte’ externen (inclusief de voorzitter) 
en de raadsleden van de gemeente waarmee wordt samengewerkt. Andersom is het ook het geval dat 

de raadsleden externen zijn bij de andere gemeenten. Deze variant wordt ‘personele unie’ genoemd. 
Op deze manier wordt er creatief omgegaan met het feit dat er geen wettelijke gemeenschappelijke 

rekenkamerfunctie mag bestaan.  

 

Belangrijk is dat een onderzoek begeleid kan worden door 2 leden (d.m.v. koppels maken). De 

hoeveelheid onderzoeken is dan mede bepalend voor bepaling van het aantal leden van een 

rekenkamer(cie.)  

 

Succesfactoren 

Uit o.a. onderzoek van Berenschot en BMC blijkt dat de volgende factoren de effectiviteit en het 

succes van de rekenkamer(functie) bepalen:    

a. De kwaliteit, de gedrevenheid en de politiek-bestuurlijke sensitiviteit en stijl van opereren van de 

voorzitter en de rekenkamerleden; 

b. De onderwerpkeuze: die moet aansluiting hebben bij de praktijk en de actualiteit en de kwaliteit 

van de rapporten moeten goed zijn; 
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c. De betrokkenheid van  raad en het voeren van een debat in de raad bij de verschijning van elk 

rapport. De doorwerking van de conclusies en aanbevelingen is het grootst als de aanbevelingen 

aansluiten op het debat; 

d. De cultuur : het samenspel tussen college, raad en rekenkamer. 

 

In brede kringen leeft de opvatting dat de potentie van de gemeenschappelijke rekenkamer(functie) 

beter kan worden benut. Minder positief gesteld, in veel gemeenten leeft de (gemeenschappelijke) 

rekenkamer(functie) niet sterk. Haar rapporten worden voor kennisgeving aanvaard, inclusief de 

aanbevelingen. Die aanbevelingen zijn niet altijd scherp, concreet en direct toepasbaar. Haar werk 

staat wellicht verder van het raadswerk dan in de regel wordt verondersteld. De roep om meer 

onderzoek naar politiek gevoelige onderwerpen, onderzoeksrapporten kunnen van grote invloed zijn,  

– zonder te verzeilen in een afrekencultuur – wordt luider. De aandacht en belang voor doelmatigheid 

en doeltreffendheid groeit eveneens – burgers beoordelen de overheid daarop. 

Degenen die deze benadering volgen, vragen meer dan onderzoek naar afgeronde zaken. Onderzoek 

vooraf (ex ante) of onderzoek naar politiek ‘spannende’ onderwerpen zijn welkom. Anders dan veelal 
wordt verondersteld, wordt de effectiviteit van de rekenkamer(functie) voor een groot deel bepaald 

door zachte factoren, zoals politiek-bestuurlijke sensitiviteit, communicatieve vaardigheden en gezag. 

Dit blijkt niet zelden belangrijker dan een goed en gedegen onderzoeksrapport. Dit gegeven is van 

belang bij het aanstellen van leden en een voorzitter. Het advies kan luiden: kies een persoonlijkheid 

en niet op de eerste plaats voor ervaring of kennis van een persoon. Dit laatste is immers in te huren.  

 

4.2 Budget en kosten gemeenschappelijke rekenkamerfunctie 

 

Wat is het benodigde budget voor de regionale rekenkamerfunctie: welk bedrag per inwoner? 

Uitgaande van 1,35 euro per inwoner voor het onderzoeksbudget, vergoedingen voor de leden van de 

rekenkamer en een vaste secretaris, bedragen de kosten in totaal ongeveer € 160.000,-.  
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Bijlagen   
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Bijlage 1: Relevante delen uit de Gemeentewet 

 

Hoofdstuk IVA. DE REKENKAMER 

§ 1. De gemeentelijke rekenkamer 

Artikel 81a 
1. De raad kan een rekenkamer instellen. 
2. Indien de raad een rekenkamer instelt, zijn de navolgende artikelen van dit hoofdstuk alsmede hoofdstuk XIa 

van toepassing. 
3. Indien de raad geen rekenkamer instelt, is hoofdstuk IVb van toepassing. 
 
Artikel 81b 

De raad stelt het aantal leden van de rekenkamer vast. 
 
Artikel 81c 
1. De raad benoemt de leden van de rekenkamer voor de duur van zes jaar. 
2. Indien de rekenkamer uit twee of meer leden bestaat, benoemt de raad uit de leden de voorzitter. 
3. De raad kan plaatsvervangende leden benoemen. Indien de rekenkamer uit één lid bestaat, benoemt de raad 

in ieder geval een plaatsvervangend lid. Deze paragraaf is op plaatsvervangende leden van overeenkomstige 
toepassing. 
4. De raad kan een lid herbenoemen. 
5. Voorafgaand aan de benoemingen, bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, pleegt de raad overleg met 

de rekenkamer. 
6. Een lid van de rekenkamer wordt door de raad ontslagen:  

a. op eigen verzoek; 
b. bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap; 
c. indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk 
een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; 
d. indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement 
is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld; 
e. indien hij naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen. 
7. Een lid van de rekenkamer kan door de raad worden ontslagen:  

a. indien hij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen; 
b. indien hij handelt in strijd met artikel 81h. 
 
Artikel 81d 
1. De raad stelt een lid van de rekenkamer op non-activiteit indien:  

a. hij zich in voorlopige hechtenis bevindt; 
b. hij bij een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem 
bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; 
c. hij onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of 
wegens schulden is gegijzeld ingevolge een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak. 
2. De raad kan een lid van de rekenkamer op non-activiteit stellen, indien tegen hem een gerechtelijk onderzoek 

ter zake van een misdrijf wordt ingesteld of indien er een ander ernstig vermoeden is van het bestaan van feiten 
en omstandigheden die tot ontslag, anders dan op gronden vermeld in artikel 81c, zesde lid, onder a, en zevende 
lid, onder a, zouden kunnen leiden. 
3. De raad beëindigt de non-activiteit zodra de grond voor de maatregel is vervallen, met dien verstande dat in 

een geval als bedoeld in het tweede lid de non-activiteit in ieder geval eindigt na zes maanden. In dat geval kan 
de raad de maatregel telkens voor ten hoogste drie maanden verlengen. 
 
Artikel 81e 

Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de rekenkamer. 
 
Artikel 81f 
1. Een lid van de rekenkamer is niet tevens:  

a. minister; 
b. staatssecretaris; 
c. lid van de Raad van State; 
d. lid van de Algemene Rekenkamer; 
e. Nationale ombudsman; 
f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman; 
g. commissaris van de Koningin van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is 
gelegen; 
h. gedeputeerde van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen; 
i. secretaris van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen; 
j. griffier van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen; 



 
Werkgroep onderzoek regionalisering rekenkamerfunctie gemeenten Den Helder, Schagen en Texel
  

22 

k. lid van de raad; 
l. burgemeester van de betrokken gemeente; 
m. wethouder van de betrokken gemeente; 
n. lid van een deelraad van de betrokken gemeente; 
o. lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente van de betrokken gemeente; 
p. lid van een commissie van de betrokken gemeente; 
q. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt; 
r. ambtenaar, door of vanwege het Rijk of de provincie aangesteld, tot wiens taak behoort het verrichten van 
werkzaamheden in het kader van het toezicht op de gemeente; 
s. functionaris die krachtens de wet of een algemene maatregel van bestuur het gemeentebestuur van advies 
dient. 
2. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder q, kan een lid van de rekenkamer tevens zijn:  

a. ambtenaar van de burgerlijke stand; 
b. vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten 
verricht; 
c. ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs. 
 
Artikel 81g 

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de rekenkamer in de vergadering van de raad, in 
handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af: 
”Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als 
lid van de rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen. 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” 
(“Dat verklaar en beloof ik!”) 
 
Artikel 81h 

Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de leden van de rekenkamer. 
 
Artikel 81i 
1. De rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar werkzaamheden vast en, indien zij uit twee of meer 

personen bestaat, tevens voor haar vergaderingen. 
2. De rekenkamer zendt het reglement ter kennisneming aan de raad en maakt het bekend op de in artikel 139, 

tweede lid, bedoelde wijze. 
 
Artikel 81j 
1. De raad stelt, na overleg met de rekenkamer, de rekenkamer de nodige middelen ter beschikking voor een 

goede uitoefening van haar werkzaamheden. 
2. Op voordracht van de voorzitter of het enige lid van de rekenkamer benoemt het college zoveel ambtenaren 

van de rekenkamer als nodig zijn voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden. 
3. De ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer, verrichten niet tevens werkzaamheden 

voor een ander orgaan van de gemeente. 
4. De ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer, zijn ter zake van die werkzaamheden 

uitsluitend verantwoording schuldig aan de rekenkamer. 
 
Artikel 81k 

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

 

§ 2. De gemeenschappelijke rekenkamer 

Artikel 81l 

In afwijking van artikel 81a kan de raad met de raad of de raden van een of meer andere gemeenten met 
toepassing van de artikelen 1 en 8, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen of met provinciale 
staten van één of meer provincies, al dan niet met de raad of de raden van een of meer andere gemeenten 
tezamen, met toepassing van artikel 51 en 52, eerste lid, juncto artikel 8, tweede lid, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, een gemeenschappelijke rekenkamer instellen. De artikelen 10, tweede en 
derde lid, 10a, 11, 15, 16, 17, 20, derde lid, 21, 22, 23 en 30 van die wet zijn niet van toepassing. 
 
Artikel 81m 
1. De artikelen 81b tot en met 81f, 81h, 81i en 81j, eerste, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige 

toepassing op de gemeenschappelijke rekenkamer, met dien verstande dat in de artikelen 81b tot en met 81d, 
81i, tweede lid, en 81j, eerste lid, voor “de raad” telkens wordt gelezen “de raden van de deelnemende 

http://intra.ryx.nl/SDU/wettenbank/cgi-bin/linklaw/vkey=W0232AAA1/pos=6/session=ryx@3A3614918796/type=standard/wkey=W0685/query=1/location=ART@2052/checksum=9386346bac7225c8a1f428c302e11688
http://intra.ryx.nl/SDU/wettenbank/cgi-bin/linklaw/vkey=W0232AAA1/pos=6/session=ryx@3A3614918796/type=standard/wkey=W0685/query=1/location=ART@2052/checksum=9386346bac7225c8a1f428c302e11688
http://intra.ryx.nl/SDU/wettenbank/cgi-bin/linklaw/vkey=W0232AAA1/pos=6/session=ryx@3A3614918796/type=standard/wkey=W0685/query=1/location=ART@2021/checksum=9386346bac7225c8a1f428c302e11688
http://intra.ryx.nl/SDU/wettenbank/cgi-bin/linklaw/vkey=W0232AAA1/pos=6/session=ryx@3A3614918796/type=standard/wkey=W0685/query=1/location=ART@2022/checksum=9386346bac7225c8a1f428c302e11688
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gemeenten gezamenlijk” of, indien de rekenkamer mede is ingesteld door provincies, “provinciale staten en de 
raden van de deelnemende provincies en gemeenten gezamenlijk”. 
2. Artikel 81g is op de gemeenschappelijke rekenkamer van toepassing, met dien verstande dat voor “de raad” 
wordt gelezen “de raad van de gemeente die daartoe in de regeling waarbij de gemeenschappelijke rekenkamer 
is ingesteld, is aangewezen” of, indien de rekenkamer mede is ingesteld door provincies, “provinciale staten van 
de provincie of de raad van de gemeente die daartoe in de regeling waarbij de gemeenschappelijke regeling is 
ingesteld zijn of is aangewezen”.  
 
Artikel 81n 

Indien de raad of de raden van een of meer gemeenten met provinciale staten van een of meer provincies een 
gemeenschappelijke rekenkamer instellen, is, onverminderd artikel 81m, eerste lid, juncto artikel 81f, een lid van 
de rekenkamer niet tevens:  
a. lid van provinciale staten van een deelnemende provincie; 
b. ambtenaar, door of vanwege het provinciebestuur van een deelnemende provincie aangesteld of daaraan 
ondergeschikt; 
c. ambtenaar, door of vanwege het Rijk aangesteld, tot wiens taak het behoort het verrichten van 
werkzaamheden in het kader van het toezicht op de provincie; 
d. functionaris, krachtens de wet of algemene maatregel van bestuur geroepen om het provinciebestuur van 
advies te dienen. 
 
Artikel 81o 

In de regeling waarbij de gemeenschappelijke rekenkamer wordt ingesteld, worden ten minste regels gesteld 
over:  
a. de benoeming, op voordracht van de voorzitter of het enige lid van de rekenkamer, van de ambtenaren die 
nodig zijn voor een goede uitoefening van de werkzaamheden van de rekenkamer; 
b. de vergoeding die de leden van de rekenkamer voor hun werkzaamheden ontvangen en de tegemoetkoming in 
de kosten. 

 

HOOFDSTUK IVB. DE REKENKAMERFUNCTIE 

Artikel 81o 
1. Als geen rekenkamer is ingesteld als bedoeld in hoofdstuk IVa, stelt de raad bij verordening regels vast voor de 

uitoefening van de rekenkamerfunctie. 
2. De artikelen 182 en 185 zijn voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie van overeenkomstige toepassing. 
3. Op personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, is artikel 81f, behoudens het eerste lid, onder j en o, van 

overeenkomstige toepassing. 
 
 

Hoofdstuk XIa: De bevoegdheid van de rekenkamer 

Artikel 182 

1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde bestuur. Een door de rekenkamer 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.  

2. Op verzoek van de raad kan de rekenkamer een onderzoek instellen.  
 

Artikel 183 

1.  De rekenkamer is bevoegd alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur te 
     onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht.  
2.  Het gemeentebestuur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamer ter 
     vervulling van haar taak nodig acht.  
3.  Indien de zorg voor een administratie aan een derde is uitbesteed, is het eerste lid van  
     overeenkomstige toepassing op de administratie van de betrokken derde dan wel van  
     degene die de administratie in opdracht van die derde voert.  
 
Artikel 184 

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

1. 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;  

2. 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;  

3. 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 
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ten minste vijftig procent van de baten van deze instelling, over de jaren waarop deze subsidie, lening of 
garantie betrekking heeft.  

4. 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.  

5. 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.  

 
Artikel 185 

1. De rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordeel vast in rapporten, met dien verstande dat hierin 
niet worden opgenomen gegevens en bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn.  

2. De rekenkamer deelt aan de raad, het college en, indien van toepassing, aan de betrokken instelling, de 
opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. Aan de 
raad of het college kan zij ter zake voorstellen doen.  

3. De rekenkamer stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande 
jaar.  

4. De rekenkamer zendt een afschrift van haar rapporten en haar verslag aan de raad en het college. 
Indien zij met toepassing van artikel 184 een onderzoek heeft ingesteld, zendt de rekenkamer tevens 
een afschrift van het rapport aan de betrokken instelling.  

5. De rapporten en de verslagen van de rekenkamer zijn openbaar.  
 
 

HOOFDSTUK XIV. DE ADMINISTRATIE EN DE CONTROLE  

Artikel 212 

1. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het 
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening dient te 
waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 

2.  De verordening bevat in ieder geval:  
a. regels voor waardering en afschrijving van activa;  
b. grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen en 
van tarieven voor rechten als bedoeld in artikel 229b, alsmede, voor zover deze wordt geheven, voor de 
heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 
c. regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de 
financieringsfunctie, alsmede inzake de administratieve organisatie van de financieringsfunctie, 
daaronder begrepen taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende 
informatievoorziening. 

 
 
Artikel 213 

1. De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van 
de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en 
van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. 

2. De raad wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 197 bedoelde jaarrekening en het daarbij 
verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 

3. De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of:  
a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling 
van het vermogen; 
b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen en 
c. de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 186. 

4.  Het verslag van bevindingen bevat in ieder geval bevindingen over:  
a. de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en 
rechtmatige verantwoording mogelijk maken en 
b. onrechtmatigheden in de jaarrekening. 

5. De accountant zendt de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen aan de raad en een 
afschrift daarvan aan het college. 

6.  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met etrekking tot de 
reikwijdte van en de verslaglegging omtrent de accountantscontrole, bedoeld in het tweede lid. 

7.  Accountants als bedoeld in het tweede lid kunnen in gemeentelijke dienst worden aangesteld en worden 
in dat geval door de raad benoemd, geschorst en ontslagen. 

 



 
Werkgroep onderzoek regionalisering rekenkamerfunctie gemeenten Den Helder, Schagen en Texel
  

25 

Artikel 213a 

1.  Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem 
gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover. 

2.  Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken. 
3.  Het college stelt de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is ingesteld, personen die de 

rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte van de onderzoeken die hij doet instellen en zendt 
haar, onderscheidenlijk hen, een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid. 
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Bijlage 2 Wet openbaarheid bestuur (Wob) 

 

HOOFDSTUK I. DEFINITIES 

Artikel 1  

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat; 
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, 
daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan; 
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen 
een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke 
aangelegenheid; 
d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van 
een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij 
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of 
adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan 
beschouwd; 
e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of 
meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het 
adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd; 
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over 
een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; 
g. milieu-informatie: alle beschikbare informatie in geschreven, visuele, auditieve of geautomatiseerde vorm 
betreffende de toestand van water, lucht, bodem, fauna, flora, akkers en natuurgebieden, betreffende activiteiten, 
met inbegrip van activiteiten die hinder veroorzaken, zoals lawaai, en maatregelen die hierop een ongunstig effect 
hebben of waarschijnlijk zullen hebben, en betreffende beschermende activiteiten en maatregelen ter zake, met 
inbegrip van bestuursrechtelijke maatregelen en milieubeheersprogramma's. 
 
Artikel 1a  
1. Deze wet is van toepassing op de volgende bestuursorganen: 

a. Onze Ministers; 
b. de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie; 
c. bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de onder a en b genoemde organen werkzaam zijn; 
d. andere bestuursorganen, voor zover niet bij algemene maatregel van bestuur uitgezonderd. 
2. In afwijking van het eerste lid, onder d, is deze wet slechts van toepassing op bestuursorganen belast met 

onderwijs en onderzoek op het beleidsterrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, voor 
zover deze bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen. 

 

HOOFDSTUK II. OPENBAARHEID 

Artikel 2  

Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij de wet bepaalde, 
informatie overeenkomstig deze wet. 

 

HOOFDSTUK III. INFORMATIE OP VERZOEK 

Artikel 3  
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid 

richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, 
dienst of bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend 

document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
3. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 4 

Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij een ander bestuursorgaan dan 
dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt de verzoeker zo nodig naar dat orgaan verwezen. Is het verzoek 
schriftelijk gedaan, dan wordt het doorgezonden onder mededeling van de doorzending aan de verzoeker. 
 
Artikel 5 
1. De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling of schriftelijk genomen. 
2. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek om informatie vindt schriftelijk plaats. In geval 

van een mondeling verzoek vindt een afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker daarom vraagt. De 
verzoeker wordt op deze mogelijkheid gewezen. 
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3. De beslissing wordt eveneens schriftelijk genomen indien het verzoek om informatie een derde betreft en deze 

daarom heeft verzocht. In dat geval wordt tevens aan de derde de op hem betrekking hebbende informatie 
toegezonden. 
 
Artikel 6  

Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken 
na de dag waarop het verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken 
verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling 
gedaan aan de verzoeker. 
 
Artikel 7  
1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten die de verlangde informatie 

bevatten door: 
a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken, 
b. kennisneming van de inhoud toe te staan, 
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of 
d. inlichtingen daaruit te verschaffen. 
2. Bij het kiezen tussen de vormen van informatie, genoemd in het eerste lid, houdt het bestuursorgaan rekening 

met de voorkeur van de verzoeker en met het belang van een vlotte voortgang van de werkzaamheden. 

 

HOOFDSTUK IV. INFORMATIE UIT EIGEN BEWEGING 

Artikel 8 
1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de 

voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische 
bestuursvoering. 
2. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op zodanige 

wijze, dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op zodanige tijdstippen, 
dat deze hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen. 
 
Artikel 9 
1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat draagt zorg voor het openbaar maken, zo nodig en mogelijk 

met toelichting, van door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte adviezen met het oog op 
het te vormen beleid, tezamen met de door het orgaan aan de commissies voorgelegde adviesaanvragen en 
voorstellen. 
2. Uiterlijk binnen vier weken nadat de adviezen zijn ontvangen heeft openbaarmaking plaats en wordt daarvan 
mededeling gedaan in de Staatscourant of een andere vanwege de overheid algemeen verkrijgbaar gestelde 

periodiek. Van een gehele of gedeeltelijke niet-openbaarmaking wordt op gelijke wijze mededeling gedaan. 
3. De in het eerste lid bedoelde stukken kunnen worden openbaar gemaakt door deze: 

a. op te nemen in een algemeen verkrijgbare uitgave, 
b. afzonderlijk uit te geven en algemeen verkrijgbaar te stellen, of 
c. ter inzage te leggen, in kopie te verstrekken of uit te lenen. 

 

HOOFDSTUK V. UITZONDERINGSGRONDEN EN BEPERKINGEN 

Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan 

niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, 
eerste lid, onder c en d, en het tweede lid, bedoelde bestuursorganen; 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke 
personen of rechtspersonen dan wel van derden. 
3. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze 

handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter. 

http://villa.intermax.nl/wob/wet/persoonsgegev.htm
http://villa.intermax.nl/wob/wet/persoonsgegev.htm
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4. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie. Het 

verstrekken van deze informatie ingevolge deze wet kan achterwege blijven voor zover het gegevens betreft 
waarvan openbaarmaking aantasting van het milieu waarschijnlijker zou maken. 
 
Artikel 11  
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen 

informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering 

informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit 
of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm 
worden verstrekt. 
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het 

verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het 
voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie 
voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

 

HOOFDSTUK VI. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 12 

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor de centrale overheid regels worden gesteld met 
betrekking tot in rekening te brengen vergoedingen voor het ingevolge een verzoek om informatie vervaardigen 
van kopieën van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan. 
 
Artikel 13 

Deze wet verplicht niet tot het openbaar maken van adviezen van de Raad van State en van niet-ambtelijke 
adviescommissies die zijn uitgebracht voor 1 mei 1980. 
 
Artikel 14 

Nadere regels omtrent de uitvoering van het bij of krachtens deze wet bepaalde kunnen worden gesteld: 
a. voor de centrale overheid bij of krachtens een besluit van Onze Minister-President in overeenstemming met het 
gevoelen van de ministerraad; 
b. voor de provincies, gemeenten, waterschappen en de andere in artikel 1a, eerste lid, onder c en d, en het 
tweede lid, bedoelde bestuursorganen door hun besturen. 
 
Artikel 15 

[Vervallen.] 
 
Artikel 16 

Op de ten tijde van inwerkingtreding van deze wet ingestelde beroepen tegen beschikkingen op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1978, 581) blijven de bepalingen van die wet van toepassing. 
 
Artikel 17 

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zenden 
binnen vijf jaar na het in werking treden van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de wijze waarop 
zij is toegepast. 

 

HOOFDSTUK VII. WIJZIGING VAN ENIGE WETTEN 

Artikel 18 

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 
 
Artikel 19 

Voor adviezen, voordrachten en andere voorstellen van de Raad van State, uitgebracht voor het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze wet, blijven de op de dag voor de inwerkingtreding geldende wettelijke bepalingen van 
kracht. 
 
Artikel 20  

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 
 
Artikel 21 
Op verzoeken op grond van de Archiefwet 1962 (Stb. 1962, 313) tot raadpleging of gebruik van vóór de 
inwerkingtreding van deze wet in een archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden blijven de voor de 
inwerkingtreding van deze wet gestelde beperkingen ten aanzien van de openbaarheid van kracht. 
 
Artikel 22 

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 

http://villa.intermax.nl/wob/wet/archiefwet.htm
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Artikel 23 

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 
 
Artikel 24 

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 

 

HOOFDSTUK VIII. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 25 
De Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1978, 581) wordt ingetrokken. 
 
Artikel 26 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 
 
Artikel 27 

Deze wet kan worden aangehaald als Wet openbaarheid van bestuur. 
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges 
en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 31 oktober 1991 
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Bijlage 3 Wet gemeenschappelijke regelingen 
 
Voor een gemeenschappelijke rekenkamer(functie) geldt de wet gemeenschappelijke regelingen. De artikelen 10, 
tweede en derde lid, 10a, 11, 15, 16, 17, 20, derde lid, 21, 22, 23 en 30 van deze wet zijn niet van toepassing. 
 
Hieronder worden de belangrijkste wetten benoemd. 
 

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke 
regelingen  

 

(Wet gemeenschappelijke regelingen [Versie geldig vanaf: 07-03-2002]) 

 

HOOFDSTUK I. REGELINGEN TUSSEN GEMEENTEN  

 

§ 1. Bevoegdheid tot het treffen van een regeling  

 
Artikel 1 
1. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten 

kunnen afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een 
gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten.  
 
Artikel 8  
1. Bij de regeling kan een openbaar lichaam worden ingesteld. Het openbaar lichaam is rechtspersoon.(N.v.t.)  
2. In daarvoor bijzonder in aanmerking komende gevallen kan bij de regeling, in plaats van een openbaar 

lichaam, een gemeenschappelijk orgaan worden ingesteld.  
3. In de regeling kan worden bepaald dat daarin omschreven bevoegdheden van bestuursorganen of van 
ambtenaren van aan de regeling deelnemende gemeenten worden uitgeoefend door bestuursorganen, 
onderscheidenlijk door ambtenaren van een der deelnemende gemeenten. (N.v.t.) 

 

HOOFDSTUK IV. REGELINGEN TUSSEN GEMEENTEN EN PROVINCIES  

§ 1. Bevoegdheid tot het treffen van een regeling  

 
Artikel 51 
1. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van een of meer gemeenten 

kunnen, afzonderlijk of te zamen, met provinciale staten, de colleges van gedeputeerde staten of de 
commissarissen van de Koning, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente, onderscheidenlijk provincie 
bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van 
die gemeenten of provincies.  
2. Een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester, onderscheidenlijk een college van 

gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning gaat niet over tot het treffen van een regeling dan na 
verkregen toestemming van de gemeenteraad, onderscheidenlijk provinciale staten. De toestemming kan slechts 
worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
3. Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het 

uittreden uit een regeling.  
 
 
Artikel 51a 
1. Ten aanzien van een regeling waarbij gebruik is gemaakt van een bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 52 

juncto 8, moet worden gemotiveerd waarom de behartiging van het desbetreffende belang of de desbetreffende 
belangen in het kader van een afzonderlijke regeling de voorkeur verdient boven de behartiging daarvan in het 
kader van een regeling die zou ontstaan door integratie met een reeds bestaande regeling.  
2. Een regeling die wat het gebied waarvoor de regeling geldt betreft niet in overeenstemming is met een indeling 

als bedoeld in artikel 2, kan slechts worden getroffen, indien in verband met de aard van het te behartigen belang 
of de te behartigen belangen of in verband met de schaal waarop deze belangen behartigd moeten worden 
afwijking van de indeling bijzonder aangewezen is.  
3. Het eerste en het tweede lid zijn mede van toepassing op wijziging, alsmede op toetreding en uittreding.  
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§ 2. Algemene bepalingen  

 
Artikel 52 
1. De artikelen 6 en 8 tot en met 27 zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 20, vierde 

lid, en met dien verstande dat:  
a. bij de toepassing van artikel 16, zesde lid, voor de woorden "artikel 25 van de Gemeentewet" wordt gelezen: 
het bepaalde voor het orgaan dat het lid heeft aangewezen;  
b. de ontheffing bedoeld in artikel 20, tweede lid, wordt verleend door Onze Minister van Binnenlandse Zaken;  
c. bij de toepassing van artikel 21, vierde lid, voor artikel 99 van de Gemeentewet wordt gelezen artikel 96 van de 
Provinciewet;  
d. bij de toepassing van artikel 22, eerste lid, voor de artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 32 van de 
Gemeentewet worden gelezen de artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 32 van de Provinciewet;  
e. bij de toepassing van artikel 24, eerste lid, voor artikel 94 van de Gemeentewet wordt gelezen artikel 92 van de 
Provinciewet;  
f. bij de toepassing van artikel 24, vierde lid, voor de artikelen 96 tot en met 99 van de Gemeentewet worden 
gelezen de artikelen 93 tot en met 96 van de Provinciewet;  
g. bij de toepassing van artikel 25, eerste lid, voor de artikelen 94 en 139 tot en met 144 van de Gemeentewet 
wordt gelezen artikel 92 van de Provinciewet;  
h. bij de toepassing van artikel 25, eerste lid jo 21, vierde lid, voor artikel 99 van de Gemeentewet wordt gelezen 
artikel 96 van de Provinciewet;  
i. bij de toepassing van artikel 26, derde lid, eerste volzin en vijfde lid, eerste volzin, voor gedeputeerde staten die 
de regeling hebben goedgekeurd, wordt gelezen gedeputeerde staten van de provincie, waarin de plaats van 
vestiging gelegen is.  
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