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Aan de gemeenteraden in Nederland

Geachte raadsleden.

In zijn vergadering van 10 november 2015 heeft de gemeenteraad van Losser bijgaande motie Handhaven
mogelijkheid tot instellen rekenkamercommissie unaniem aangenomen.

Wij verzoeken u aan de oproep gedaan in deze motie gehoor te geven.

Met vriendelijk groeten.

Ben Pikula
Griffier gemeente Losser

MOTIE
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 10 november 2015

Agendapunt 10: Programmabegroting 2016 e.v.
Onderwerp: Handhaven mogelijkheid instellen rekenkamercommissie

De Raad constaterende dat:
•

minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2015 " Actieplan lokale rekenkamers"
aangeeft de mogelijkheid tot het instellen van een rekenkamercommissie te willen schrappen uit
de Gemeentewet (Vergaderjaar 2014-2015, 34 000 VII, nr. 54);

•

dit inhoudt dat raadsleden geen zitting meer kunnen hebben in de rekenkamer;

De Raad overwegende dat:
•

de minister de kwaliteit van de rekenkameronderzoeken wil verbeteren;

•

het belang van een goed functionerende rekenkamer wordt onderkend, gelet op de controle van de
toenemende geldstromen van gemeenten vanwege de decentralisaties in het sociaal domein;

•

niet is aangetoond dat de kwaliteit van onderzoeken afhangt van een onderzoek door een
rekenkamer of door een rekenkamercommissie;

•

de kwaliteit van een onderzoek ter beoordeling is aan de gemeenteraad is;

•

de rekenkamer en ook de rekenkamercommissie onafhankelijk van de raad functioneert met een
eigen budget en met een eigen keuze van het onderzoeksonderwerp;

•

de opstelling van de gemeenteraad samen met de bestuurscultuur in de gemeente de
meerwaarde bepalen en zodoende de kwaliteit van de onderzoeken.

De Raad spreekt uit:
•

de bepalingen in de Gemeentewet over de rekenkamerfunctie te handhaven.

Draagt de griffie op:
•

dit standpunt kenbaar te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de
fracties in de Tweede Kamer, de VNG en de NVRR;

•

de motie te sturen aan alle gemeenten met het verzoek deze te ondersteunen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van.

