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Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie Brunssum en vaststellen
verordening rekenkamercommissie Brunssum 2019
Registratiekenmerk
Gemeenteblad nr. 2018 nr. 91 (versie 2)
Rol van de raad
De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om in het kader van haar controlerende taak waar nodig bij te sturen
en nieuwe kaders te stellen.
Context van het raadsvoorstel
De benoeming van de voorzitter van de Rekenkamercommissie Brunssum voor een periode van zes jaar en de
actualisatie van de Verordening uit 2013.
Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
1. De heer Etienne Lemmens met ingang van 1 januari 2019 te benoemen als externe voorzitter van de
rekenkamercommissie Brunssum voor een periode van 6 jaar.
2. Het vergadertarief van € 50 naar € 65 en het onderzoekstarief van € 80 naar € 100 per uur te verhogen
voor de komende zes jaar.
3. De reiskosten van de externe voorzitter voor het werk van de rekenkamercommissie vanaf 1-1-2019 te
vergoeden voor de komende zes jaar.
4. De "Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2013", vastgesteld bij raadsbesluit van 1 oktober
2013 en op 1 juli 2013 in werking getreden, met ingang van 1 januari 2019 in te trekken.
5. De verordening rekenkamercommissie gemeente Brunssum 2019 vast te stellen.
6. De heer Etienne Lemmens de eed af laten leggen.
Financiële/personele/juridische gevolgen? Het onderzoeksbudget voor de rekenkamer waar de kosten voor
vergaderen, onderzoek en reizen uit betaald worden blijft gelijk.
Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Na 6 jaar vindt er wederom een evaluatie plaats.
Is er een tijdpad bijgevoegd? De benoeming van de voorzitter van de rekenkamercommissie, Etienne
Lemmens, gaat in 1 januari 2019 voor een periode van zes jaar.
Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
Verordening rekenkamercommissie Brunssum 2019 (versie 2)
Reglement van orde rekenkamercommissie Brunssum 2019
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Aan de raad.
Voorstel/ambtelijk advies
1. De heer Etienne Lemmens met ingang van 1 januari 2019 te benoemen als externe voorzitter van de
rekenkamercommissie Brunssum voor een periode van 6 jaar.
2. Het vergadertarief van € 50 naar € 65 en het onderzoekstarief van € 80 naar € 100 per uur te verhogen
voor de komende zes jaar.
3. De reiskosten van de externe voorzitter voor het werk van de rekenkamercommissie vanaf 1-1-2019 te
vergoeden voor de komende zes jaar, gebaseerd op de standaard vergoedingen die voor ambtenaren
gelden.
4. De "Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2013", vastgesteld bij raadsbesluit van 1 oktober
2013 en op 1 juli 2013 in werking getreden, met ingang van 1 januari 2019 in te trekken.
5. De verordening rekenkamercommissie gemeente Brunssum 2019 vast te stellen.
6. De heer Etienne Lemmens de eed af laten leggen.
Inleiding
Gemeentelijke rekenkamers doen onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid.
Vanaf 2006 dient elke gemeente een rekenkamer(commissie) te hebben. De rekenkamer heeft de taak gekregen
om de raad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Doel van die ondersteuning is een goede analyse en
beoordeling van rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur van het college van
burgemeester en wethouders.
Het voornaamste verschil tussen een gemeentelijke rekenkamer en een rekenkamerfunctie is dat bij de laatste de
gemeenteraad meer vrijheid heeft in de samenstelling. Zo is het bij een rekenkamerfunctie mogelijk dat ook
raadsleden lid zijn. Een gemeentelijke rekenkamerfunctie kan bestaan uit enkele raadsleden, externe leden of een
combinatie van beide, die benoemd worden door de gemeenteraad. Als er meerdere leden zijn spreekt men van
een rekenkamercommissie. Brunssum heeft een rekenkamercommissie, bestaande uit vier leden: een extern lid als
voorzitter en drie raadsleden. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de
commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen
van een zorgvuldige besluitvorming. Over het algemeen voert de voorzitter de onderzoeken uit, behalve als een
onderwerp wordt geagendeerd waarvoor specifieke expertise moet worden ingehuurd
De commissie heeft op 6 november 2019 een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere
werkzaamheden vastgesteld. Dit reglement is ter kennisneming bijgevoegd.
In tegenstelling tot wat de naam suggereert, heeft het werk van de rekenkamer niet alleen te maken met de
(controle op de) besteding van geld. De doelstelling van de rekenkamer is gericht op het bevorderen van de
doeltreffendheid, de doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen en de publieke
verantwoording daarover.
De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Dat betekent dat zij zelf bepaalt welke onderwerpen zij onderzoekt.
Tegelijkertijd is de rekenkamercommissie er op de eerste plaats voor de raad, en zij zal dus goed moeten
luisteren naar wat er in de raad leeft. Eenieder kan een schriftelijk verzoek aan de rekenkamercommissie doen om

een bepaald onderwerp te onderzoeken. De rekenkamercommissie heeft een eigen budget om onderzoek uit te
laten voeren.
De gemeenteraad heeft het budget van de rekenkamercommissie vastgesteld op € 30.500 dat opgenomen is in de
meerjarenbegroting. Deze reservering is noodzakelijk voor een onafhankelijk functionerende
rekenkamercommissie, zoals door de wetgever bedoeld. Voor dat bedrag bedient de rekenkamercommissie de
gemeenteraad met gemiddeld 2 rapporten per jaar. De afgelopen jaren is nooit het hele budget opgemaakt en zijn
de resterende middelen steeds naar de algemene middelen van de gemeente teruggestort.
Probleemstelling/Doelstelling
De termijn van voorzitter van de rekenkamercommissie, Etienne Lemmens, loopt per 31 december 2018 af. De
voorzitter heeft aangegeven voor nog een periode van 6 jaar beschikbaar te zijn. De interne leden van de
rekenkamercommissie (de raadsleden) hebben met de interne leden van de rekenkamercommissie van de vorige
bestuursperiode deze periode geëvalueerd en op 8 oktober 2018 positief geadviseerd over een nieuwe benoeming
van Etienne Lemmens.
Verder heeft de gemeenteraad de verordening rekenkamercommissie gemeente Brunssum 2013 vastgesteld. Deze
verordening dient geactualiseerd te worden.
Een van de zaken die in de verordening aangepast zou moeten worden is de verhoging van het uurtarief van de
externe voorzitter, dat is sinds 2006 hetzelfde gebleven. In 2011 is er een verlaging van het uurtarief voor
vergaderingen doorgevoerd, van € 80 naar € 50. Bedoeld om de rekenkamercommissie mee te laten delen in de
bezuinigingen die gemeenten moesten doorvoeren. Het onderzoekstarief bleef op € 80. Dat is niet meer marktconform. Het voorstel is om het vergadertarief van € 50 naar € 65, en het onderzoekstarief van € 80 naar € 100
per uur te verhogen. Deze tarieven moeten voor de komende zes jaren dekkend te zijn. Daarnaast worden de
reiskosten van de voorzitter tot nu toe niet vergoed voor het werk van de rekenkamercommissie, en hierbij het
voorstel deze vanaf 1-1-2019 te vergoeden, gebaseerd op de standaard vergoedingen die voor ambtenaren gelden.
De samenwerking in Parkstadverband op rekenkamergebied, zoals in 2013 de bedoeling was, heeft geen
definitieve vorm gekregen. De verwijzing in het reglement kunnen daardoor vervallen.
Kaderstelling
De commissie heeft als taak het uitoefenen van de rekenkamerfunctie als bedoeld in artikel 81 oa Gemeentewet.
Uitvoering
Nadat de raad heeft besloten zal Etienne Lemmens per 1 januari 2019 het voorzitterschap van de
rekenkamercommissie Brunssum op zich te nemen.
Raming van de gevolgen in geld en menskracht
Het budget van € 30.500 wordt niet verhoogd. De extra kosten voor de verhoging van het vergadertarief, het
onderzoekstarief en de reiskosten kunnen uit het budget betaald worden.
Verdere procedure en momenten van verantwoording
De meeste contacten tussen de rekenkamercommissie en de raad lopen via de raadsleden die lid zijn van de
rekenkamercommissie en met de auditcommissie. Voor de vergaderingen van de auditcommissie wordt de
voorzitter van de rekenkamercommissie uitgenodigd, worden de rekenkamerrapporten besproken en
onderzoeksvoorstellen besproken.
De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de
raad.
De heer Lemmens legt alvorens zijn functie te aanvaarden de eed af.
Namens de Rekenkamercommissie Brunssum,

Voorzitter,
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De Raad der Gemeente Brunssum;
Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet artikel 15 lid 1, 81 g, 81 oa, 184 lid 1 en 2 van de Gemeentewet;
Gehoord de aanbeveling van de raadsleden van de rekenkamercommissie van 8 oktober 2018
Gehoord de Auditcommissie van 6 november 2018;
Besluit:
1. De heer Etienne Lemmens met ingang van 1 januari 2019 te benoemen als externe voorzitter van de
rekenkamercommissie Brunssum voor een periode van 6 jaar.
2. Het vergadertarief van € 50 naar € 65 en het onderzoekstarief van € 80 naar € 100 per uur te verhogen
voor de komende zes jaar.
3. De reiskosten van de externe voorzitter voor het werk van de rekenkamercommissie vanaf 1-1-2019 te
vergoeden voor de komende zes jaar, gebaseerd op de standaard vergoedingen die voor ambtenaren
gelden.
4. De "Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2013", vastgesteld bij raadsbesluit van 1 oktober
2013 en op 1 juli 2013 in werking getreden, met ingang van 1 januari 2019 in te trekken.
5. De verordening rekenkamercommissie gemeente Brunssum 2019 vast te stellen.
6. De heer Etienne Lemmens de eed af laten leggen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De Raad voornoemd,

,voorzitter.

,griffier.

