Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 15 september 2008

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Visser, opent de vergadering.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
4.
Evaluatie rekenkamerfunctie.
De commissie adviseert unaniem positief over punt 1 van het besluit om de uitoefening van de
rekenkamerfunctie door de Rekenkamercommissie voort te zetten.
De commissie adviseert eveneens unaniem positief over punt 2 van het besluit om de uitoefening van de functie
op basis van een evaluatie eind 2010 opnieuw te bezien;
De commissie kan unaniem instemmen met het in principe niet door leden van de Rekenkamercommissie maar
door onafhankelijke onderzoeksbureaus laten uitvoeren van onderzoeken. Met inachtneming van dit
uitgangspunt zal in de raadsvergadering een amendement worden ingediend, inhoudende het laten vervallen
van punt 3 van het besluit, te weten de Rekenkamer in overweging te geven een grotere rol te vervullen in het
doen van de onderzoeken.
De commissie is unaniem van mening dat de externe leden van de Rekenkamerfunctie een vaste vergoeding op
maandbasis dienen te ontvangen in plaats van een vergoeding per vergadering. Hiertoe wordt in de
raadsvergadering een amendement van punt 4 van het besluit (de honorering van de externe leden ongewijzigd
per vergadering te laten plaatsvinden) aangekondigd.
De commissie adviseert het voorstel als bespreekpunt te doen agenderen voor de raadsvergadering van
22 september 2008.
5.
Voorstel tot het wijzigen van de legesverordening.
De commissie adviseert in principe positief over het voorstel, maar wenst voor de behandeling in de
raadsvergadering van 22 september 2008 verduidelijking over het tijdstip van inwerkingtreding van de
verordening en de relatie tot de gedateerdheid van een aantal bestemmingsplannen. Wethouder Fritzsche zegt
een en ander toe. Daarnaast worden ten behoeve van de raadsvergadering de achterliggende stukken van de
VNG ter inzage gelegd. Gelet op het bovenstaande wordt geadviseerd het voorstel als bespreekpunt te
agenderen voor de genoemde raadsvergadering.
6.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 1 september 2008.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
7.
Termijnplanning.
Mevrouw Turnhout vraagt wanneer het aangehouden voorstel over de Klachtencommissie wordt behandeld.
Dit onderwerp zal geagendeerd worden voor de volgende vergadering.
Mevrouw Turnhout wil per omgaand van het college van burgemeester en wethouders vernemen over welke
onderwerpen zal worden gelobbyd op Prinsjesdag.
8.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

