Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 31 mei 2018
Agendanummer:
Team: Griffie
Onderwerp: benoemen twee raadsleden in de regiegroep gezamenlijke rekenkamercommissie

Aan de raad
Inleiding
In de raadsvergadering d.d. 5 november 2015 stelde uw raad de verordening en het convenant
vast die de grondslag vormen voor een gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeenteraad
van Laarbeek. Deze verordening en dit convenant voorzien in een regiegroep. Dit is een
intergemeentelijk adviesorgaan dat op diverse aspecten de verbinding vormt tussen de twee
gemeenteraden en de gezamenlijke rekenkamercommissie. Beide raden kunnen ieder twee
raadsleden in de regiegroep benoemen.
Beslispunten
In de regiegroep gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek te
benoemen de raadsleden:


Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadsvergadering 31 mei 2018

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Het voorgestelde besluit hangt zoals gemeld samen met de verordening en het convenant die de
grondslag vormen voor een gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeenteraad van
Laarbeek. In de voorgaande raadsperiode heeft de raad de leden Mastenbroek en Vogels (J) in de
regiegroep benoemd. Vacatures zijn ontstaan vanwege de nieuwe raadsperiode 2018 – 2022.

Beoogd effect
Beoogd wordt een adequate bemensing van de ingestelde regiegroep.

Kanttekeningen
Door voorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties wordt afstemming gezocht
ten aanzien van de voor benoeming in de regiegroep voor te dragen raadsleden. De uitkomst van
deze afstemming wordt nog aanvullend in deze adviesnota opgenomen.
Besluitvorming ten aanzien van het benoemen van personen dient volgens de Gemeentewet te
geschieden door stemming. Gelet op de hiervoor genoemde afstemming wordt voorgesteld bij
acclamatie tot benoeming te komen.
Bijlagen
Bij dit raadsvoorstel is gevoegd een (één) uittreksel van zowel bepalingen in de verordening als
bepalingen in het convenant waarin de rol en taak van de regiegroep is aangegeven.

Namens de gemeenteraad

de griffier,

P.G.J.M. van Boxtel

Gemert, 18 mei 2018

BIJLAGE

Met het oog op het voordragen van een tweetal leden uit onze raad voor de regiegroep
gezamenlijke rekenkamercommissie zijn taken van de regiegroep op een rijtje gezet. De
belangrijkste treft u direct hieronder. Op de daarna volgende pagina’s staan deze taken meer
uitgebreid, namelijk zoals deze (verkort) zijn opgenomen in respectievelijk de verordening op
de gezamenlijke rekenkamercommissie als het convenant voor de rekenkamercommissie.
De belangrijkste structurele taken van de regiegroep.









De regiegroep is belast met de voorbereiding van de (her)benoeming, het tijdelijk op
non-actief stellen en het ontslag van de leden van de rekenkamercommissie evenals
het voorbereiden en uitvoeren van de (tussen)evaluatie van de samenwerking, ter
ondersteuning van de raden van de gemeenten.
De regiegroep stelt jaarlijks een groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen samen
zoals deze vanuit de gemeenteraden worden aangedragen, waarna de regiegroep de
groslijst aan de rekenkamercommissie overlegt met de aanbeveling aan de commissie
om hieruit de onderwerpen te selecteren waarop de commissie haar werkzaamheden
richt. De rekenkamercommissie stelt daarna haar onderzoeksplan vast.
De regiegroep verzoekt namens de betrokken gemeenteraad of namens de raden om
tussentijdse wijziging van het jaarplan van de gezamenlijke rekenkamercommissie in
het geval zich gedurende het jaar(plan) een onderzoeksonderwerp aandient dat in de
ogen van de raad een hogere prioriteit geniet dan de in het jaarplan opgenomen
onderwerpen.
De regiegroep kan voorts zowel door de raden als door de rekenkamercommissie
worden ingeschakeld voor ondersteuning bij overige zaken die de
rekenkamercommissie betreffen.
De regiegroep heeft ten minste eenmaal per halfjaar overleg met de voorzitter van de
rekenkamercommissie.

Het voorzitterschap en het secretariaat (griffie) van de regiegroep rouleert tussen de
gemeenten, tenzij de leden in onderling overleg anders overeenkomen. Afgesproken is dat
Gemert-Bakel ingaande medio 2018 de regiegroep voorzit en ondersteunt.

VERORDENING
Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Wet: Gemeentewet;
b. commissie: rekenkamercommissie;
c. regiegroep: intergemeentelijk adviesorgaan, bestaande uit ten minste 2 leden per raad
van de gemeenten, ondersteund door een van de raadsgriffiers;
d. voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;
e. raad: de gemeenteraad;
f. college: het college van burgemeester en wethouders.
Artikel 4
Benoeming leden
1. De rekenkamercommissie bestaat uit ten minste drie externe leden. De raad benoemt de
leden van de rekenkamercommissie.
4. De raad benoemt de voorzitter van de rekenkamercommissie. 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. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de
leden, met het secretariaat en met de regiegroep.
Artikel 9
Ambtelijk secretariaat
1. Het secretariaat van de rekenkamercommissie wordt belegd bij de griffie van één van de
deelnemende gemeenten.
5. Het secretariaat van de regiegroep wordt belegd bij de griffie van één van de deelnemende
gemeenten waar niet het secretariaat is belegd van de rekenkamercommissie. Door het
secretariaat van de regiegroep wordt verantwoording afgelegd aan de raden.
Artikel 10 Onderwerpselectie en opdrachtverlening
1. De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de
probleemstelling en stelt de onderzoeksplan vast.
4. De raad kan de rekenkamercommissie via de regiegroep een gemotiveerd verzoek doen
tot het instellen van een onderzoek, in aanvulling van het in het eerste lid genoemde
onderzoeksplan. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre
aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van
de raad voldoet, motiveert zij haar besluit.
Artikel 12 Budget
1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting
beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar
taken.
4. Indien het budget niet volledig wordt besteed, blijft het resterende beschikbaar voor de
rekenkamercommissie, na overleg met de regiegroep en met een maximum van 50% van het
jaarbudget.

CONVENANT
Artikel 2
Regiegroep
1. Er is een regiegroep voor de rekenkamercommissie.
2. De regiegroep is een intergemeentelijk adviesorgaan, bestaande uit ten minste 2 leden per
raad van de gemeenten, ondersteund door een van de raadsgriffiers.
3. Het voorzitterschap van de regiegroep rouleert tussen de gemeenten, tenzij de leden in
onderling overleg anders overeenkomen. Dit geldt ook voor de ondersteuning vanuit de
griffies.
4. a. De regiegroep is belast met de voorbereiding van de (her)benoeming, het tijdelijk op
non-actief stellen en het ontslag van de leden van de rekenkamercommissie evenals het
voorbereiden en uitvoeren van de (tussen)evaluatie van de samenwerking, ter
ondersteuning van de raden van de gemeenten.
b. De regiegroep stelt jaarlijks op verzoek van de gezamenlijke rekenkamercommissie een
groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen samen zoals deze vanuit de
gemeenteraden worden aangedragen, waarna de regiegroep de groslijst aan de
rekenkamercommissie overlegt met de aanbeveling aan de commissie om hieruit de
onderwerpen te selecteren waarop de commissie haar werkzaamheden richt. De
rekenkamercommissie stelt daarna haar onderzoeksplan, gemotiveerd, vast.
c. De regiegroep verzoekt namens de betrokken gemeenteraad of namens de raden om
tussentijdse wijziging van het jaarplan van de gezamenlijke rekenkamercommissie in het
geval zich de situatie aandient als bedoeld in artikel 7 lid 4 van dit convenant.
d. De regiegroep kan voorts zowel door de raden als door de rekenkamercommissie
worden ingeschakeld voor ondersteuning bij overige zaken die de rekenkamercommissie
betreffen.
e. De regiegroep heeft ten minste eenmaal per halfjaar overleg met de voorzitter van de
rekenkamercommissie.
Artikel 3
Samenstelling van de gezamenlijke rekenkamercommissie
1. De gezamenlijke rekenkamercommissie bestaat uit minimaal drie externe leden, met
inbegrip van de voorzitter, die bij eensluidend besluit door de gemeenteraden worden
benoemd, op voordracht van de regiegroep.
2. Werving en selectie van de voorzitter en de overige leden van de gezamenlijke
rekenkamercommissie vindt plaats door de regiegroep.
3. Benoeming van de leden vindt plaats voor een periode van drie, vier, en vijf jaar.
4. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar op
voordracht van de regiegroep.
5. Voorafgaand aan eventuele tussentijdse benoemingen pleegt de regiegroep overleg met de
rekenkamercommissie.
Artikel 4
Ontslag en non-activiteit
1. Een lid van de gezamenlijke rekenkamercommissie wordt bij eensluidend besluit door de
raden van de gemeenten ontslagen.
4. Verlening van ontslag aan of op non-activiteitstelling van de voorzitter en de leden van de
rekenkamercommissie, geschiedt niet dan nadat daarover in de regiegroep overleg is
gevoerd.
Artikel 7
Onderzoeksplan
1. De commissie presenteert jaarlijks voor 1 oktober een onderzoeksplan waarin staat
aangegeven welke onderwerpen voor het dan komende kalenderjaar in aanmerking komen
voor een onderzoek of quick scan. Ieder jaar wordt ten minste voor iedere gemeente één
onderzoek afzonderlijk verricht plus één onderzoek voor de deelnemende gemeenten
gezamenlijk.
2. Voordat de commissie haar onderzoeksplan presenteert, geeft zij de gemeenteraden via de
regiegroep de gelegenheid om wensen aan te geven ten aanzien van de door de
rekenkamercommissie uit te voeren onderzoeken of quick scans.
3. In het ontwerponderzoeksplan geeft de rekenkamercommissie gemotiveerd aan op welke
wijze zij tot het onderzoeksplan is gekomen.

4.

Indien de behoefte van één of alle gemeenten aan onderzoek naar een bepaald onderwerp
door actuele omstandigheden zodanig wijzigt dat onverkorte uitvoering van het
onderzoeksplan ongewenst is en in plaats daarvan onderzoek naar een geheel nieuw
onderwerp actueel en gewenst is, kan de rekenkamercommissie op verzoek van de
regiegroep besluiten tot wijziging van de onderwerpselectie en het onderzoeksplan.

Artikel 9
Evaluatie
De commissie wordt tweejaarlijks geëvalueerd op initiatief van de regiegroep.

