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Onderwerp

Herbenoeming lid
Rekenkamercommissie Buren

Voorgesteld besluit
Te benoemen de heer drs. P.J.J. Bremmer als lid van de Rekenkamercommissie Buren voor
een periode van 3 jaar.
Samenvatting van het voorstel
De benoemingsperiode van het lid van de rekenkamercommissie, de heer Bremmer, loopt tot
1 april 2019. In deze vacature moet worden voorzien. Voorgesteld wordt de heer Bremmer in zijn rol
als lid van de RKC opnieuw te benoemen voor een periode van in beginsel 3 jaar.

HOOFDLIJNEN
1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?
In de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie is geregeld dat de Rekenkamercommissie Buren (RKC) bestaat uit 3 externe leden.
De benoemingsperiode van de heer drs. P.J.J. Bremmer als extern lid van de RKC, loopt tot
1 april 2019. Dit blijkt uit onderstaand overzicht.
Samenstelling RKC per 01.01.2019

Benoemingsperiode

Dhr. H.J.F.L. Meeuwsen MBA AC (voorzitter)
Dhr. Drs. P.J.J. Bremmer
Dhr. R.F.J. Spelier MSc

tot 1 juni 2023
tot 1 april 2019
tot 1 oktober 2021

Dit betekent dat de gemeenteraad een besluit moet nemen hoe de vacature van de heer Bremmer
na 1 april 2019 moet worden ingevuld.
Een selectiecommissie vanuit de Kwaliteitscommissie heeft zich gebogen over deze vacature.
De selectiecommissie stelt de raad voor de werkrelatie met de heer Bremmer voort te zetten en
hem te benoemen voor een nieuwe periode van 3 jaar als lid van de RKC.
Het is belangrijk hierbij het volgende in acht te nemen.
Minister Olongren van BZK werkt aan de afronding van een wetsvoorstel waarbij de onafhankelijkheid van de rekenkamerfunctie wordt geborgd door een rekenkamer. Het is nog niet bekend
wanneer het formele besluitvormingstraject op rijksniveau is afgerond. Zodra deze wetswijziging
van kracht wordt zal de raad een besluit moeten nemen over de toekomstige invulling van de
rekenkamerfunctie.
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2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?
De RKC helpt de raad bij zijn kaderstellende en controlerende rol voor het lokale bestuur van de
gemeente Buren. De RKC is een adviseur van de raad en dan is het belangrijk dat de RKC
volledig toegerust is om deze adviesrol goed in te vullen.
3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico’s als de raad het voorstel overneemt?
De nadelen en/of mogelijke risico’s zijn er niet.
4. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?
De raad heeft in de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie geregeld dat de RKC
bestaat uit 3 externe leden. Als de raad dit voorstel niet overneemt dan wordt de vacature bij de
RKC niet ingevuld. Dat is strijdig met het besluit van de raad.
5. Is het een begrotingswijziging?
Nee. Dit voorstel past binnen het beschikbaar gestelde budget voor de werkzaamheden van de
RKC.
TOELICHTING EN UITVOERING
6. Beleidskader
De wetgever heeft bepaald dat voor het besturen van een gemeente de gemeenteraad een kaderstellende en controlerende rol heeft. De gemeenteraad wordt in deze rol ondersteund door de
gemeentelijke rekenkamercommissie. In de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie is
geregeld dat de RKC bestaat uit 3 externe leden.
7. Effectmeting, planning en evaluatie
Voor de werkzaamheden van de RKC is het belangrijk dat deze commissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden. De RKC geeft in het Jaarplan aan welke onderzoeken in een planjaar worden
gedaan. In het Jaarverslag legt de RKC verantwoording af over haar werkzaamheden in dat
planjaar. De raad beoordeelt de kwaliteit van het werk van de RKC.
8. Financiën
De RKC ontvangt jaarlijks een budget van € 39.000 van de raad voor haar onderzoekswerkzaamheden. De leden van de RKC ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze
vergoeding wordt betaald uit het beschikbaar gestelde onderzoeksbudget.
9. Communicatie
De RKC heeft een eigen pagina op de website van de gemeente Buren. Op die pagina is
informatie te vinden over de heer Bremmer. De informatie over de heer Bremmer wordt indien
nodig geactualiseerd.
10. Burgerparticipatie
Dit voorstel is bedoeld om het aantal leden in de RKC weer in overeenstemming te brengen met
het aantal van 3 zoals dat is bepaald in de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.
Burgerparticipatie is om die reden bij dit voorstel niet van toepassing.
11. Deregulering
Er is geen sprake van nieuwe wet- en regelgeving
12. Achtergrondinformatie
De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.
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