Raadsplein besluitvormend
Datum 10

september 2018

onderwerp
Benoeming en verordening Rekenkamercommissie
portefeuillehouder
informant

Bagerman, Evert Jan (2216)

medeopstellers
afdeling

Raadsgriffie

bijlagen

Voorstel: Beslisnota Benoeming en verordening
Rekenkamercommissie
Bijlage: 1 Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie
2018

Voorgesteld besluit raad
1. Dhr. R.A. van de Belt, mw. M.M. Leest, dhr. M. Mulder, mw. A. van der Klundert,
dhr. D. Hof en dhr. C.J. Groen (extern lid) te benoemen tot lid van de
rekenkamercommissie;
2. De verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2018 vast te stellen;
3. De verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2010 in te trekken.

Voorstel
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3

voorstel

Beslisnota voor de raad
Datum

14 augustus 2018

Openbaar
Onderwerp
Versienummer

Benoemingen en verordening Rekenkamercommissie
1

Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

Evert Jan Bagerman
Raadsgriffie
(038) 498 2216
E.Bagerman@zwolle.nl

Financiële gevolgen
Betreft doel

Begroting wijzigen
Dekking ten laste van

8.1.1 De raad geeft als vertegenwoordiging van de inwoners richting aan het
gemeentelijk beleid middels een transparant democratisch
besluitvormingsproces en controleert de uitvoering van dat beleid
Nee
N.v.t.

Bijlagen

Geen

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1

Dhr. R.A. van de Belt, mw. M.M. Leest, dhr. M. Mulder, mw. A. van der Klundert, dhr. D. Hof en
dhr. C.J. Groen (extern lid) te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie;

2

De verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2018 vast te stellen;

3

De verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2010 in te trekken.
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voorstel

Datum

13 augustus 2018

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Op 29 maart jl. is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Op grond van artikel 81 van de
Gemeentewet dient de gemeenteraad een rekenkamer in te stellen, dan wel bij verordening regels vast
te stellen voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. In Zwolle is er bij verordening voor gekozen
om te werken met een rekenkamercommissie. Deze rekenkamercommissie bestaat op grond van de
verordening uit vijf raadsleden en één niet-raadslid. Omdat er aanvankelijk slechts drie raadsleden zich
kandidaat hadden gesteld kon er nog niet eerder worden overgegaan tot installatie van de nieuwe
rekenkamercommissie. Inmiddels hebben zich vijf raadsleden kandidaat gesteld. Daarnaast heeft de
voorzitter van de vorige rekenkamercommissie, de heer Kees-Jan Groen, zich bereid verklaard ook in
deze rekenkamercommissie als extern lid zitting te nemen.
Beoogd effect
Door de voorgestelde benoemingen kan de rekenkamercommissies in deze bestuursperiode zijn
beleidsevaluatieonderzoeken (laten) uitvoeren, zodat de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het
gemeentelijk beleid beoordeeld kan worden.
Argumenten
1.1 De raad is het bevoegd orgaan om tot deze benoemingen te besluiten.
Op grond van artikel 81 van de Gemeentewet en artikel 3 lid 1 van de Verordening op de
gemeentelijke Rekenkamercommissie 2010 is de benoeming van de leden van de
Rekenkamercommissie een bevoegdheid van de raad.
1.2

De kandidaatstelling en de voordracht is afgestemd in het overleg van de fractievoorzitters, het
Presidium.
De fractievoorzitters hebben in hun fracties de belangstelling van raadsleden voor de vacatures gepeild
en vervolgens een voordracht gedaan. Deze voordracht is besproken in het Presidium. Omdat er
aanvankelijk slechts drie raadsleden zich kandidaat hadden gesteld, is in het Presidium de oproep
gedaan om binnen de fracties nogmaals na te gaan wie plaats wil nemen in de Rekenkamercommissie.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in twee aanvullende kandidaatstellingen.
2.1

De verordening gemeentelijke rekenkamercommissie moet op één onderdeel aangepast
worden.
In artikel 4 lid 2 van de huidige verordening staat dat de rekenkamercommissie wordt bijgestaan door
een ambtelijk secretaris, die door het college van burgemeester en wethouders wordt aangewezen. De
rekenkamercommissie wordt in de praktijk echter al enkele jaren bijgestaan door een ambtelijk
secretaris die is aangewezen door de griffier. De verordening wordt daarom op dit punt aangepast en
in overeenstemming gebracht met de huidige praktijk.
3.1 De huidige verordening dient ingetrokken te worden.
De nieuwe verordening treedt in de plaats van de huidige verordening (2010). De raad dient hierbij
formeel te besluiten de huidige verordening in te trekken.
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voorstel

Datum

13 augustus 2018

Risico’s
N.v.t.
Financiën
N.v.t.
Communicatie
De benoemingen worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt. De vastgestelde verordening
wordt op de gebruikelijke wijze digitaal bekendgemaakt in het Gemeenteblad en op de website van de
gemeente Zwolle en treedt na de dag van bekendmaking in werking.
Vervolg
Na benoeming door uw raad zal de Rekenkamercommissie met zijn werkzaamheden starten. In de
raadsperiode 2014-2018 heeft de Rekenkamercommissie gemiddeld één onderzoek per jaar
uitgevoerd. Voor de raadsperiode 2018-2022 wordt een gelijke onderzoeksfrequentie verwacht.
Verder heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) op dit moment een wetsvoorstel in
voorbereiding dat gemeenten verplicht te werken met een onafhankelijke rekenkamer, waarin geen
raadsleden zitting hebben. Zij hebben dan nog slechts een adviserende rol. De griffie zal de
ontwikkelingen hieromtrent volgen en de rekenkamercommissie hierover informeren.
Openbaarheid
Deze beslisnota is openbaar.

Voorzitter, de heer drs. H.J. Meijer

Griffier, de heer A.B.M. ten Have
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besluit

Jaargang

2018

Kenmerk

48425

Onderwerp

Benoeming en verordening Rekenkamercommissie

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d.

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit

Pagina 1 van 1

