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Onderwerp:
Rekenkamercommissie - Evaluatie
Samenvatting voorstel:
Kennisnemen van evaluatie en uitspreken over de conclusies en aanbevelingen.
Aan de raad,
Inleiding
Per 1 januari 2006 zijn de rekenkamercommissies van de gemeenten Elburg, Nunspeet,
Oldebroek en Putten operationeel. De commissies zijn ingesteld door de respectievelijke
gemeenteraden op grond van de Gemeentewet. Elk van de gemeenten beschikt formeel over
een eigen rekenkamercommissie, en de samenwerking krijgt vooral gestalte door de
samenstelling van de commissies met dezelfde voorzitter en dezelfde leden, en door
uitvoering van in principe dezelfde onderzoeken.
Met ingang van 2007 is de gemeente Hattem toegetreden tot het samenwerkingsverband. Deze
samenwerking is echter per 1 januari 2009 beëindigd wegens verschil van inzicht tussen de
rekenkamercommissie Hattem en de gemeenteraad.
Bij de aanvang van de samenwerking is afgesproken om medio 2008 het functioneren van de
rekenkamercommissies te evalueren.
Commissiebehandeling
Het evaluatierapport is besproken in de commissie voor Middelen van 23 februari 2009. De
commissie heeft per aanbeveling aangegeven of zij het raadzaam acht om deze over te
nemen en er actie op te ondernemen.
Aanbevelingen richting de
rekenkamercommissie:

Advies van commissie voor Middelen:

1. Meer vooraf afstemmen van de onderzoeken De raad wordt geadviseerd positief te
op de vragen en wensen, die daarover bij de staan tegenover het vooraf bespreken van
raden leven.
bijv. de onderzoeksopzet.
2. Zoek een duidelijk presentatiemoment voor
de aanbieding van rapporten aan de raden.

Er is geen behoefte aan een officieel
presentatiemoment of een persmoment.
Wel wordt het belangrijk geacht om het
rapport te bespreken zodra de commissie
en raad kennis hebben kunnen nemen van

2
de inhoud van het rapport.
Aanbevelingen richting de raad:
1. Besteed meer aandacht aan de behandeling
van de aangeboden onderzoeksrapporten.

Advies van commissie voor Middelen:
De commissie zou meer aandacht moeten
hebben voor het bespreken van de
rapporten en de aanbevelingen die hierin
gedaan worden. Afhankelijk van de
commissiebehandeling wordt het vervolgtraject bepaald (wel/geen behandeling in
de raad, wel/geen aanbevelingen
overnemen, bewaking nakoming
toezeggingen college).

2. De zitting van raadsleden in de
rekenkamercommissie heeft geen
meerwaarde laten zien en de mogelijkheid
kan in de verordening vervallen.

De commissie adviseert deze aanbeveling
over te nemen. In de verordening staat
een zin over de samenstelling van de
rekenkamercommissie van Elburg. Zodra
de gemeente Elburg besloten heeft de
mogelijkheid tot zitting van raadsleden in
de rekenkamercommissie te schrappen,
zal de verordening aangepast moeten
worden.

3. Budget.
(N.B. Nu de gemeente Hattem het
samenwerkingsverband verlaten heeft, is
deze aanbeveling deels niet meer relevant.
De vier overgebleven gemeenten brengen
ongeveer een gelijk bedrag in).

 De commissie adviseert het
afgesproken budget van € 1,-- per
inwoner (afgerond naar € 25.000,--)
per jaar te handhaven.
 Reservering moet toegestaan worden
(enkele jaren reserveren).

De op dit voorstel betrekking hebbende stukken, waaronder een uittreksel van het besprokene
in de commissie voor Middelen, liggen voor u bij de raadsstukken ter inzage.
Voorstel
U wordt verzocht het advies van de commissie voor Middelen m.b.t. de conclusies en
aanbevelingen over te nemen.
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