Raadsnota
Raadsvergadering de dato 21 februari 2022
Onderwerp: Verordening gezamenlijke rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft het instrument van de raad, de rekenkamer ingevuld via
een personele unie in een samenwerkingsverband met vijf gemeenten uit Zuid-Limburg. Valkenburg
aan de Geul heeft hierbij in deze jaren gefungeerd als centrumgemeente die de administratieve en
financiële verrekeningen verzorgde met de secretaris en leden. Twee gemeenten hebben afscheid
genomen van deze constructie en daarnaast is de benoemingstermijn van de zittende leden
verlopen en de secretaris van de commissie met pensioen gegaan.
Landelijke ontwikkelingen, de Gemeentewet en lokale behoeften vragen echter om een actieve
rekenkamercommissie. De rekenkamer is een belangrijk instrument voor uw raad en dient juist
daarom opnieuw te worden opgetuigd. Ter invulling van de rekenkamer wordt dit voorstel
voorgelegd.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Eind 2019 en medio 2020 verlieten de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem de
bestaande personele unie ingesteld voor de rekenkamercommissie. Daarnaast verliepen de
termijnen van de zittende leden en werden deze niet verlengd. De resterende gemeenten besloten
de bestaande structuur te handhaven zonder bezetting van leden en dus een “stille” rekenkamer te
handhaven in afwachting van de ontwikkelingen in de wetgeving.
Het hebben van een “stille” of “slapende” rekenkamercommissie is niet in de geest van de
Gemeentewet en is de reden om een actieve rekenkamercommissie opnieuw in te stellen. De vorm
die voorgesteld wordt is ingegeven door landelijke ontwikkelingen, lokale behoeften en ervaringen
zoals die zijn opgedaan in de “oude” personele unie.
Landelijke ontwikkelingen streven naar een aanpassing van de Gemeentewet die zodanig is dat de
mogelijkheid van de keuze tussen een rekenkamer en een rekenkamercommissie komt te vervallen.
Gemeenten zullen dan een rekenkamer moeten instellen. Dit is een volledig zelfstandig en
onafhankelijk orgaan inclusief bemensing. Budgettair zal dit in de toekomst een enorme verandering
betekenen ten opzichte van de huidige budgetten. De noodzaak dat gemeenten hierin
samenwerking zullen zoeken is meer dan waarschijnlijk. Reden waarom de structuur van deze
voorgestelde samenwerking daarop aansluit c.q. anticipeert.
De ervaringen vanuit de “oude” rekenkamercommissie en de lokale behoefte hebben geleerd dat de
bemensing gekoppeld dient te worden aan de benoemingstermijn en dat er geen vaste
dienstverbanden worden afgesloten. Verder leert de ervaring dat de onderzoekbehoefte per
gemeente kan verschillen. Dit is de reden waarom deze structuur van minimale bezetting met
maximale onderzoeksmogelijkheden wordt voorgesteld.
De gemeenten Beek, Beekdaelen, Meerssen en Valkenburg aan de Geul stellen voor om een
rekenkamercommissie bestaande uit één lid, zijnde ook voorzitter, zonder secretariële
ondersteuning, in te stellen. Anticiperend op genoemde landelijke ontwikkelingen is de verordening
zodanig opgesteld dat andere gemeenten hierbij kunnen aansluiten om zodoende alvast een stuk
schaalvergroting te genereren vooruitlopend op de wettelijke verplichtingen van het instellen van
een rekenkamer. De uitgangspunten vanuit de verordening zijn zodanig opgesteld dat deze niet
kunnen leiden tot toekomstige claims of anderszins.
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In de keuze voor deze opzet is onderzoek gedaan naar wat gemeenten in deze provincie hebben op
het gebied van de rekenkamer(functie). De ontwikkelingen in gemeenteland laten een trend zien
dat veel gemeenten in hun verplichting tot het instellen van een rekenkamer of
rekenkamercommissie vaak kiezen voor een rekenkamercommissie bestaande uit één lid tevens
zijnde voorzitter, die het onderzoek doet en/of begeleidt in geval van inhuur van derden. In dit
voorstel wordt ook uitgegaan van een dergelijke constructie. De keuze voor deze sobere edoch
resultaat-genererende opzet is mede ingegeven door de landelijke ontwikkelingen om in de
tussentijd invulling te geven aan dit instrument van de raad. Deze vorm van samenwerking op het
gebied van een rekenkamercommissie is dan de meest efficiënte en logische.
3. Relatie met bestaand beleid
De verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeenten Beek, Nuth (nu
Beekdaelen), Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg aan de Geul uit 2012
wordt met deze nieuwe constructie ingetrokken.
Werving en selectie van de voorzitter/ lid zal door de griffiers van de deelnemende gemeenten
worden uitgevoerd. Na afronding van de procedure zullen de griffiers voor de gemeenteraden een
benoemingsbesluit voorbereiden zodat de raden het lid kunnen benoemen en beëdigen.
De relevante artikelen zijn terug te vinden in artikel 81 en 182 van de Gemeentewet.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Invullen van het raadsinstrument rekenkamer en hierbij de mogelijkheid hebben tot een bredere
samenwerking in de regio en behouden van flexibiliteit vooruitlopend op mogelijke wijzigingen in de
wet.
5. Samenwerking
Deze rekenkamerconstructie wordt ingesteld samen met de gemeenten Beek, Beekdaelen en
Meerssen en staat open voor andere gemeenten die willen aansluiten.
6. Aanbestedingen
Niet van toepassing.
7. Duurzaamheid
Middels het instellen van een nieuwe rekenkamercommissie wordt de continuïteit van de
rekenkamerfunctie gewaarborgd en wordt de raad gefaciliteerd in zijn instrument.
8. Financiën
Uitgaande van een sobere en doelmatige rekenkamercommissie, worden de bestaande/eerdere
budgetten gehanteerd. De nieuwe structuur van een éénhoofdige rekenkamercommissie met de
mogelijkheid van inhuur van expertise heeft nog geen budgettaire ervaringscijfers, vandaar de
voorzichtige handhaving van deze budgetten.
Budgettair is afgesproken dat de deelnemende gemeenten hun basisbudget van € 15.000,00 blijven
opnemen in de eigen begroting. Gebruik van dit budget of meerkosten blijft een
verantwoordelijkheid van iedere raad afzonderlijk.
9. Communicatie
De verordening wordt gepubliceerd via Overheid.nl en via de gemeentelijke website zal bij de
raadspagina de actuele informatie over de rekenkamer vermeld worden. Er zal geen aparte website
meer zijn voor de rekenkamercommissie; elke gemeente communiceert via de eigen website.
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10. Afwegingen en Advies
De gemeenteraad wordt voorgesteld om deze voorgestelde constructie middels de voorgelegde
verordening vast te stellen.
Met het vaststellen van deze constructie kunnen de betrokken griffies verder met het werven en
vervolgens het voorleggen van een benoemingsbesluit van een voorzitter. Op die manier heeft de
nieuwe gemeenteraad straks weer een volwaardig instrument ter beschikking.
11. Bijlagen
1. Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022
2. Verordening op de rekenkamercommissie 2012

Namens de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gehoord het presidium de dato 25 oktober 2021 en 17 januari 2022;
Gehoord de commissie ABA de dato 7 februari 2022;
Gelet op het bepaalde in artikel 81 en 182 van de Gemeentewet.
Besluit:
•

De Verordening op de rekenkamercommissie 2012 in te trekken.

•

De Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022 vast te
stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 21 februari 2022

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo
voorzitter
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