
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.7 

 

 Doetinchem, 6 april 2016 

 

 

Actualisatie Verordening rekenkamercommissie 

 

 

Voorstel:  

1. De Verordening op de rekenkamercommissie 2016 vaststellen. 

2. De onderzoeksvergoeding eenmalig verhogen naar € 2200,- per jaar. 

 

Door een wetswijziging die de bevoegdheden van de rekenkamercommissie regelt, moet u de huidige 

verordening op de rekenkamercommissie aanpassen. Daarnaast stellen we een aanpassing voor in de 

vergoedingen aan leden van de rekenkamer.  

 

Wijzigingen  

Bevoegdheden  

In de huidige verordening staat dat de rekenkamercommissie bevoegd is om onderzoek te doen bij 

verbonden partijen (artikel 2, derde lid). In 2015 zijn de wettelijke onderzoeksbevoegdheden van een 

rekenkamercommissie gelijk getrokken aan die van de rekenkamer. Dit betekent dat een rekenkamer-

commissie nu ook onderzoek mag doen bij publieke en private samenwerkingsverbanden waarvan de 

gemeente of de deelnemende gemeenten samen een belang hebben van meer dan 50%. Daarnaast 

mag een rekenkamercommissie nu ook onderzoek doen naar gemeenschappelijke organen waaraan 

de gemeente deelneemt. Het derde lid van artikel 2 is daarmee overbodig geworden.  

 

Vergoeding 

De leden ontvangen een vaste onderzoeksvergoeding per jaar en presentiegeld per vergadering. 

Leden die buiten de gemeente wonen, ontvangen reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen 

van de rekenkamer.  

Het toekennen van de vaste onderzoeksvergoeding van € 2000,- is een raadsbesluit uit 2008. Dit is 

nooit als apart artikel opgenomen in de verordening. In de nieuwe verordening is dit wel het geval. 

Het bedrag is sinds 2008 niet geïndexeerd. Rekening houdend met de huidige en toekomstige 

prijsindexaties stellen wij voor dit bedrag eenmalig te verhogen naar € 2200,-.  

Reiskosten die leden maken voor onderzoekswerkzaamheden (zoals het houden van interviews) zijn 

daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze kosten komen voor een tegemoetkoming in aanmerking; het 

desbetreffende artikel is op dit punt aangepast.  

 

Overige wijzigingen 

Het is goed gebruik dat de benoeming van een nieuw lid wordt voorbereid door de selectie-

commissie. U bent als raad in deze selectiecommissie vertegenwoordigd door een afvaardiging. 

De rol van de selectiecommissie hebben we opgenomen in de verordening.  

Verder is de tekst in de verordening op een aantal punten aangepast aan de werkwijze van de 

rekenkamer. 

 



 2 

 

 Doetinchem, 6 april 2016 

 

 

Financiën 

Het onderzoeksbudget voor de rekenkamercommissie is € 45.400,-. Na aftrek van de vaste kosten 

(onder meer vergoeding leden) is er een vrij besteedbaar bedrag van rond de € 25.000. 

De voorgestelde aanpassing van de reiskosten en de verhoging van de vaste onderzoeksvergoeding 

kost circa € 2000 extra per jaar; dit past ruimschoots binnen het onderzoeksbudget.  

 

 

De locogriffier,      De locoburgemeester, 

 

E.A.M. Bolten      drs. P.C. Drenth 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gelezen het voorstel over actualisatie Verordening rekenkamercommissie; 

 

gelet op de artikelen 81a, 81g, 81oa, 182, 183, 184, 184a en 185 van de Gemeentewet; 

 

gelet op de Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden Doetinchem 2010;  

 

mede gelet op het raadsbesluit 7 februari 2008 over de vergoeding aan de externe leden; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De Verordening op de rekenkamercommissie 2016 vast te stellen. 

2. De onderzoeksvergoeding eenmalig te verhogen naar € 2200,- per jaar. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 14 april 2016, 

 

 

 

 

 

          , locogriffier 

 

 

 

 

 

          , vicevoorzitter 

 

 


