Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 5 november
2015
Agendanummer:
Team: Griffie
Zaaknr:
Onderwerp: vaststellen verordening en convenant gezamenlijke rekenkamercommissie

Aan de raad
Inleiding
Zowel de raad van de gemeente Gemert-Bakel als de gemeenteraad van Laarbeek heeft besloten
de rekenkamerfunctie vorm te willen geven door samenwerking. Deze samenwerking dient
gestalte te krijgen via een gezamenlijke rekenkamercommissie.
Beslispunten
1.
2.
3.
4.

Vaststellen van de verordening
Vaststellen van het convenant
Vaststellen van de datum van inwerkingtreden
Intrekken van de bestaande verordening

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadsvergadering d.d. 05 november 2015
Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 14 oktober 2015
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 17 juni 2015
Raadsvergadering 9 juli 2015

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Door de beide gemeenteraden is besloten tot samenwerking op het gebied van de
rekenkamerfunctie. Het betreft de bevoegdheid van de raad hoe hij invulling geeft aan de
sinds 2006 wettelijke ingevoerde lokale rekenkamer of rekenkamerfunctie.
Beide raden hebben besloten tot de rekenkamerfunctie in de vorm van een commissie. Dit is
overigens geen raadscommissie (van de gemeenteraad) maar een onafhankelijke commissie
voor de gemeenteraad om zijn controlerende rol te versterken.
Door beide raden is onderkend dat actuele ontwikkelingen waaronder de decentralisaties
aanleiding geven om deze controlerende rol inderdaad nader te versterken. Daarbij wordt de
samenwerking gezocht tussen Laarbeek en Gemert-Bakel. In verordening en convenant is
een uitwerking gekozen die verder aansluiten relatief eenvoudig maakt.

Beoogd effect
Beoogd wordt de raadsbesluiten van Gemert-Bakel en Laarbeek van respectievelijk 9 juli
2015 en 17 september 2015 te vertalen in een convenant / overeenkomst van beide raden en
een verordening die gelijkluidend door beide raden wordt vastgesteld. De beslispunten die
daarin in ieder geval verwerkt dienen te zijn luiden:
Gemert-Bakel

Laarbeek

commissiemodel
ten minste drie externe leden waaronder de onafhankelijk voorzitter
onderzoeksonderwerpen periodiek op te halen bij de raad
budget gebaseerd op € 1,= per inwoner
secretariële ondersteuning via de griffies
jaarlijks ten minste 1 onderzoek per gemeente en 1 gezamenlijk onderzoek
profielschets waarmee de (ten minste drie) voor 1 januari 2016 te regelen via een
externen worden geworven voorleggen
verordening en een convenant
aan de raad ter kennisname en eventueel
voor wensen en bedenkingen
Duurzaamheid
Geen

Argumenten
De argumenten zijn in de inleiding en in de adviesnota gegeven die leidde tot het
raadsbesluit d.d. 9 juli 2015. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

Kanttekeningen
Inmiddels zijn er talrijke voorbeelden van intergemeentelijke rekenkamercommissies.
Rekening houdend met hetgeen de raden van Gemert-Bakel en Laarbeek hebben
aangegeven is bij het concipiëren van convenant en verordening voorbeeld genomen aan
intergemeentelijke commissies die gebaseerd zijn op vergelijkbare uitgangspunten. Een van
deze voorbeelden is de intergemeentelijke rekenkamercommissie de Groen rand. In deze
commissie werken de gemeenten Best, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Beugel, en Waalre
samen. Zo is bijvoorbeeld het niveau van de maandelijkse vergoeding en tegemoetkoming
van voorzitter en leden ontleend (afgerond) aan de werkwijze bij die commissie.
Vervallen “oude” regelgeving
Op hetzelfde moment als waarop de nieuwe verordening van kracht wordt moet de huidige
verordening worden ingetrokken. In het geval van Gemert-Bakel is dat de Verordening
gemeentelijke rekenkamercommissie 2011, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zijn
vergadering 6 oktober 2011.

Uitvoering
Uitgaande van vaststellen van convenant en verordening dient in november en december
2015 vorm en inhoud te worden gegeven aan werven en selecteren van de leden en de
voorzitter van de intergemeentelijke rekenkamercommissie.
Bijlagen
1. Concept verordening
2. Concept convenant
3. raadsbesluit Gemert-Bakel d.d. 09 juli 2015 inzake rekenkamerfunctie
4. raadsbesluit Laarbeek 17 september 2015 inzake rekenkamerfunctie
Ter inzage gelegde stukken
- concept verordening
- concept convenant

Ten behoeve van de gemeenteraad
de griffier,

P.G.J.M. van Boxtel

Gemert, 1 oktober 2015

