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Geadviseerd besluit:

1. Het advies van de Rekenkamercommissie inzake de toekomst voor de rekenkamer Renkum 
over te nemen.

2. De huidige Rekenkamercommissie de opdracht geven de wervingsprocedure voor de nieuwe 
rekenkamer voor te bereiden en de geformuleerde verbeterpunten uit het 
Rekenkamercommissie evaluatieverslag van 2019 te verwerken in o.a. de verordening op de 
rekenkamer, zodat de raad in zijn nieuwe samenstelling hierover in het voorjaar van 2022 een 
integraal besluit kan nemen.

Samenvatting 
Uw raad heeft op 29 mei 2019 de Rekenkamcommissie de opdracht meegegeven de geformuleerde 
verbeterpunten uit het Rekenkamercommissie evaluatieverslag van 2019 nader uit te werken en t.z.t. 
in een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. 
Tegelijkertijd heeft u de Rekenkamercommissie gevraagd te adviseren over de aanstaande wets-
wijziging lokale rekenkamers. 

De Rekenkamercommissie heeft het voorliggende advies over de aanstaande wetswijziging 
opgesteld op basis van de voorgestelde wetswijzigingen. 
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 17 juni 2021 aangegeven dat zij over de 
nota van wijziging bij de wetswijziging ‘in verband met het afschaffen van de decentrale 
rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers’ (Wet versterking 
decentrale rekenkamers) geen opmerkingen heeft en heeft geadviseerd deze in te dienen bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
De behandeling van de wetswijziging in de Tweede Kamer staat gepland voor de week van 
15 november 2021 (Bron: nieuwsbrief NVRR).
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Op 29 mei 2019 heeft u ook besloten het advies van de Rekenkamercommissie over te nemen om 
de werving van de nieuwe leden van de rekenkamer gelijk te laten lopen met uw besluitvorming 
omtrent de uitwerking van de geformuleerde verbeterpunten uit het Rekenkamercommissie 
evaluatieverslag van 2019. 

U bent van mening dat op deze wijze de raad in zijn nieuwe samenstelling zonder overhaasting een 
integraal besluit kan nemen over de hiervoor genoemde zaken. Dit is de reden dat uw besluit luidt 
dat u instemt met het voorliggende advies en de definitieve besluitvorming hierover voorlegt aan de 
nieuwe raad.

Beoogd effect
Met het instemmen met het voorliggende advies voldoet de huidige Rekenkamercommissie aan de 
aan haar gestelde opdracht van uw raad. Hiermee geeft u als raad richting aan de definitieve 
besluitvorming door de nieuw aan te treden raad. 
Het advies van de Rekenkamercommissie is erop gericht te komen tot een eigentijdse, 
gezaghebbende invulling van de rekenkamer, die aansluit bij de Renkumse praktijk. Daar waar dat 
past, kiezen de leden van uw rekenkamer voor innovatieve onderzoeksmethoden, waar zij zelf 
(mede) uitvoering aan geven en waar organisaties en inwoners van Renkum bij betrokken kunnen 
worden. Door die nabijheid, in combinatie met deskundigheid en onafhankelijkheid, krijgt uw 
rekenkamer positie binnen onze gemeente. 

Kader
Hoofdstuk IVa van de Gemeentewet regelt een aantal zaken voor de rekenkamer. De gemeentewet 
regelt dat iedere gemeente een Rekenkamer(commissie) dient te hebben (art. 81a 
Gemeentewet).Raden moeten het aantal leden (art. 81b) en de vergoeding (art. 81k) vaststellen, de 
leden benoemen (art. 81c) en middelen beschikbaar stellen (art. 81j).

Hoofdstuk XIa van de Gemeentewet regelt de bevoegdheid van de rekenkamer. Zo stelt artikel 182 
dat de rekenkamer de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde bestuur onderzoekt. 

Aanpak en uitvoering
De opdracht die uw raad 29 mei 2019 meegaf aan de Rekenkamercommissie luidde om de volgende 
onderwerpen nader uit te werken:

a. relatie Rekeningcommissie en Rekenkamercommissie;
b. afstemming onderzoeksonderwerpen op actualiteit, raadsperiode en LTA;
c. mogelijk andere vormen van ondersteuning;
d. advisering omtrent wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamer.

In het raadsvoorstel van 10 mei 2019 is verder opgenomen dat de Rekenkamercommissie op basis 
van de evaluatie en de aanstaande wetgeving een voorstel aan de raad voor aanpassing van de 
gemeentelijke verordening op de Rekenkamercommissie voorbereidt. 

Daarnaast heeft u de Rekenkamercommissie opdracht gegeven haar eigen reglement van orde en 
het onderzoeksprotocol aan te passen, zodat een set van op elkaar afgestemde documenten 
ontstaat op basis van de uitgevoerde evaluatie. Op 28 december 2020 heeft de 
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Rekenkamercommissie het geactualiseerde reglement van orde en het onderzoeksprotocol aan u 
aangeboden. 
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De Rekenkamercommissie doet op basis van de evaluatie en de aanstaande wetgeving een 
voorstel aan de raad voor aanpassing van de gemeentelijke verordening op de 
Rekenkamercommissie. Dit voorstel wordt in het voorjaar van 2022 ter besluitvorming aan de 
nieuwe raad voorgelegd.

Op 23 juli 2021 bent u geïnformeerd over het vertrek van de voorzitter van de Rekenkamcommissie 
en mogelijke scenario’s voor hoe hiermee om te gaan. Alle fracties hebben gereageerd op de 
voorgelegde scenario’s en hun keuze doorgegeven aan de Rekenkamercommissie. Een 
meerderheid van de fracties koos voor het volgende scenario: 

de Rekenkamercommissie met de huidige voorzitter maakt het eindadvies op een zo kort mogelijke 
termijn af (uiterlijk 1 oktober a.s.). Daarna gaat de Rkc door met de resterende bezetting en rondt 
datgene af wat nog nodig is. U kunt daarbij denken aan het beantwoorden van aanvullende vragen 
of het doen van korte deelonderzoeken n.a.v. het advies ‘de rekenkamer van de toekomst’, 
gereedmaken van een overdrachtsdocument voor een nieuwe ‘rekenkamer’. Optioneel zou de raad 
ook, vroeger dan beoogd, kunnen starten met het werven van een nieuwe ‘rekenkamer’, mogelijk 
met nog een rol of bijdrage van het resterende lid.

Met het voorleggen van het nu voorliggende advies voldoet de Rekenkamercommissie aan uw 
opdracht. 

Argumenten
Met het overnemen en verder uitwerken van het advies voldoet u aan de Wet versterking decentrale 
rekenkamers. Hiermee wordt voldaan aan uw eigen eerdere besluitvorming over de rekenkamer en 
de verplichtingen zoals gesteld in de Gemeentewet.

Draagvlak
Uw raad is gedurende het gehele proces om te komen tot een toekomstbestendige rekenkamer en 
de daarmee samenhangende ontwikkelingen steeds meegenomen. 

Kanttekeningen
De behandeling van de wet in de Tweede Kamer is een aantal malen vertraagd/uitgesteld. De 
laatste informatie is dat de behandeling plaatsvindt in de week van 15 november (Bron: nieuwsbrief 
NVRR).Gelet op de beraadslagingen en opmerkingen die tot nu toe gemaakt zijn over de 
wetswijziging verwacht de Rekenkamercommissie niet dat dit besluitvorming door uw raad in de 
weg staat.

Juridische consequenties
Het instemmen met het advies en het opdracht geven de uitwerking hiervan ter hand te nemen heeft 
op zich geen juridische consequenties. Tot het moment dat de nieuwe raad de verordening 
rekenkamer Renkum vaststelt is de huidige Verordening op de rekenkamercommissie vigerend.

Communicatie 
Uw besluit en het advies van de rekenkamer wordt op de gemeentelijk website geplaatst bij de 
stukken van de Rekenkamercommissie

Alternatieven
Uw raad kan de Rekenkamercommissie opdracht geven een ander advies uit te werken. 


