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Fractie Omzien naar elkaar 

 

Amendement uitbreiding ambtelijk secretaris Rekenkamer 

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 28 

september 2022. 

Constaterende dat: 

• Op 8 september jl. de werkgeverscommissie met de fractievoorzitters 
gesproken heeft over het griffieplan en de daarbij behorende formatie van 
de griffie en de rekenkamer; 

• De afspraak gemaakt is het griffieplan n.a.v. de inbreng van de 
fractievoorzitters, gehoord hun fracties, op onderdelen aan te passen en 

de vacatures voor de griffie uit te zetten; 
• Er op dit moment twee vacatures uitstaan voor 24 uur per week in schaal 

9 en 10; bij invulling op genoemde wijze is het beschikbare budget 

toereikend; 
• Het wellicht nodig is door de krappe arbeidsmarkt om enige ruimte in het 

griffiebudget te hebben om de juiste mensen aan te kunnen trekken; 
• Er op 8 september ook is gesproken over uitbreiding van de formatie van 

de secretaris van de Rekenkamer, waarbij is voorgesteld om deze uit te 

breiden van 4 naar 8 uur per week. 
• Uit evaluaties van de rekenkamercommissie meermaals is gebleken dat de 

huidige vier uur aan secretariële ondersteuning onvoldoende is.  
 

Overwegende dat: 

 

• Op dit moment de wervingsprocedure voor de nieuwe rekenkamer in gang 
is gezet; 

• De huidige secretaris van de rekenkamer een belangrijke rol speelt in de 
werving van de nieuwe rekenkamer; 

• Goede secretariële ondersteuning ook van groot belang is om de nieuwe 

rekenkamer in het zadel te helpen; 
• Een goede invulling van de functie van ambtelijk secretaris structureel 

bijdraagt aan de effectiviteit van de rekenkamer als instrument van de 
raad; 

• De uitbreiding van de uren van de secretaris niet kostenneutraal is, een 

uitbreiding naar 8 uur per week kost ca. € 11.000 per jaar.  
• In afwachting op de ingezette wervingsprocedure voor twee 

griffiefunctionarissen, uitbreiding van het personeelsbudget van de griffie 
op dit moment niet aan de orde is; 
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• Indien blijkt dat de vacatures niet binnen het budget kunnen worden 
ingevuld, de raad bij de voorjaarsnota 2023 een besluit kan nemen over 
de griffieformatie op basis van een onderbouwd voorstel.  

 
Besluit: 

• De huidige tekst onder beslispunt 3 ‘Een besluit te nemen over uitbreiding 

van de formatie van de griffie’ te vervangen door ‘Een bedrag van € 

11.000 op te nemen voor de uitbreiding van de functie van de secretaris 

van de rekenkamer van 4 naar 8 uur per week’; 

• De huidige toelichtende tekst onder 3. Uitbreiding formatie griffie te laten 

vervallen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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