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Herbenoeming leden
Rekenkamercommissie

Geadviseerd besluit:
De volgende twee personen te herbenoemen tot leden van de Rekenkamercommissie tot
1 september 2022;
- de heer Daan Nijland (voorzitter);
- de heer Michael Rol;
Samenvatting
Uw raad heeft in 2009 gekozen voor een volledig externe Rekenkamercommissie (Rkc). De
huidige leden van de Rkc zijn de heer D. Nijland (voorzitter) en de heer M.A. Rol. Hun
benoeming loopt af op 30 juni 2021. In dit voorstel wordt aan u het besluit voorgelegd de beide
heren te herbenoemen tot 1 september 2022.
Eerder besloot uw raad op 29 mei 2019 de beide leden te herbenoemen tot 30 juni 2021. U
heeft hen toen de opdracht meegegeven de geformuleerde verbeterpunten uit het Rkc
evaluatieverslag van 2019 nader uit te werken en t.z.t. in een raadsvoorstel aan de raad voor te
leggen. Tegelijkertijd heeft u de Rkc gevraagd te adviseren over de aanstaande wetswijziging
lokale rekenkamers.
Dit wetsvoorstel schaft de mogelijkheid af om als gemeente regels te stellen over de
rekenkamerfunctie, waardoor elke gemeente een onafhankelijke (of gemeenschappelijke)
rekenkamer moet instellen. Het wetsvoorstel breidt eveneens de onderzoeksbevoegdheden van
rekenkamers uit.
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Op dit moment is nog niet bekend wanneer de nieuwe wetgeving van kracht wordt. De wet is op
19 mei 2020 aangemeld voor plenaire behandeling in de tweede Kamer.
In afwachting van deze wetswijziging kan er nog geen definitief voorstel voor de toekomstige
invulling van de rekenkamer worden opgesteld. Wanneer de benoemingstermijn van de huidige
leden van de Rekenkamercommissie met één jaar wordt verlengd kan een en ander zorgvuldig
worden voorbereid en kan de nieuwe raad een besluit nemen over de toekomstige (personele)
invulling van de Rekenkamercommissie.

Beoogd effect
Door de huidige leden te herbenoemen wordt de bezetting van de Rkc met een jaar
gecontinueerd en kunnen de leden verder werken aan de uitwerking van de geformuleerde
suggesties en verbeterpunten uit het evaluatieverslag en met de voorbereiding van het advies
aan uw raad over de rekenkamer van de toekomst.
Kader
De gemeentewet regelt dat iedere gemeente een Rekenkamer(commissie) dient te hebben (art.
81a Gemeentewet).
Conform de Gemeentewet heeft uw raad in een Verordening regels voor de werkzaamheid van
de Rkc vastgesteld. Daarin is onder meer het volgende geregeld dat:
Uw raad bevoegd is tot het benoemen van de Rkc leden, onder wie de voorzitter.
De benoeming is in eerste instantie voor de periode van een jaar, waarna herbenoeming voor
bepaalde tijd kan plaatsvinden.
Aanpak en uitvoering
De opdracht die uw raad 29 mei 2019 meegaf aan de Rkc luidde om de volgende onderwerpen
nader uit te werken:
a.
b.
c.
d.

relatie Rekeningcommissie en Rekenkamercommissie;
afstemming onderzoeksonderwerpen op actualiteit, raadsperiode en LTA;
mogelijk andere vormen van ondersteuning;
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 Rkc 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 Rkc het
geactualiseerde reglement van orde en het onderzoeksprotocol) aan u aangeboden.
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 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Daarnaast heeft de Rkc haar eigen reglement van orde en het onderzoeksprotocol aangepast,
zodat een set van op elkaar afgestemde documenten ontstaat op basis van de uitgevoerde
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evaluatie. Deze aangepaste documenten zijn op 28 december 2020 ter kennisname aan de
raad toegestuurd.
Argumenten
Met de herbenoeming van de genoemde personen wordt de bezetting van de Rkc gecontinueerd.
Hiermee wordt voldaan aan uw eigen verordening, het raadsbesluit van 29 oktober 2008 en de
verplichtingen zoals gesteld in de Gemeentewet.
In afwachting van de wetswijziging lokale rekenkamers kan er nog geen definitief voorstel voor
de toekomstige invulling van de rekenkamer(commissie) worden opgesteld.
Wanneer de benoemingstermijn van de huidige leden van de Rekenkamercommissie met één
jaar wordt verlengd kan de nieuwe raad een besluit nemen over de toekomstige (personele)
invulling van de Rekenkamercommissie.
Draagvlak
Op 18 februari 2021 heeft het Fractievoorzittersoverleg gesproken over de verlenging van de
benoemingstermijn van de leden van de Rekenkamercommissie. De voorzitter van de
Rekeningcommissie, het gremium dat fungeert als klankbord voor de Rekenkamercommissie,
heeft de mogelijkheid om de benoemingstermijn voor de leden van de rekeningkamercommissie
te verlengen voorgelegd aan de fractievoorzitters. Op die manier kan de nieuwe wetgeving in de
adviezen over de toekomstige rekenkamer worden meegenomen en kan de nieuwe raad
hierover besluiten. De fractievoorzitters konden zich hierin vinden.
Kanttekeningen
Op 8 december 2020 heeft de minister van BZK een brief aan de Tweede kamer gestuurd met
verzoek tot uitstel van behandeling van het wetsvoorstel lokale rekenkamers. Reden voor dit
uitstel is dat de minister nog werkt aan een wijziging inzake rekenkameronderzoek bij
waterschappen. Daarnaast wil zij ook de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording
hierbij betrekken.
De Verordening op Rekenkamercommissie gemeente Renkum bepaalt dat de
Rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden. Dit is op het moment niet het geval nu het
Rekenkamercommissielid Juul Cornips op 24 augustus 2020 in dienst is getreden van de
gemeente Renkum. In de verordening staat dat in geval van beëindiging van het lidmaatschap
van de rekenkamer de resterende rekenkamer samen met de ambtelijk secretaris van de
rekenkamer de sollicitatiecommissie vormt en zorg draagt voor het vervullen van de vacature.
De Rkc adviseert de raad om de werving van een nieuw lid gelijk te laten lopen met uw
besluitvorming omtrent de uitwerking van de geformuleerde verbeterpunten uit het Rkc
evaluatieverslag van 2019, het advies over de aanstaande wetswijziging lokale rekenkamers en
het advies over de toekomst van de Renkumse rekenkamer.
Op deze wijze kan de raad in zijn nieuwe samenstelling zonder overhaasting een integraal
besluit nemen over alle hiervoor genoemde zaken.
Juridische consequenties
Door de herbenoeming tot lid/voorzitter van de Rkc blijven de rechten en plichten bestaan zoals
geregeld in de Verordening op de Rkc, vastgesteld bij uw raadsbesluit van 17 februari 2010.
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Communicatie
Uw herbenoemingsbesluiten worden bekend gemaakt in de Veluwepost (gemeentepagina) en op
de gemeentelijke website.
Alternatieven
Uw raad kan andere personen willen benoemen dan hier voorgesteld. Er zal dan een
sollicitatieprocedure dienen te worden gestart.
Uw raad kan de Rekenkamcommissieleden toch opdracht geven een sollicitatieprocedure te
starten om een nieuw Rkc lid te werven voor de duur van een jaar.

