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Ter informatie: wet versterking decentrale rekenkamers 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Minister Ollongren van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft recent een wetsvoorstel ter 
consultatie aangeboden over de versterking van de bevoegdheden van decentrale rekenkamers bij 
de advisering van gemeenteraden.  
 
In het wetsvoorstel wordt de onderzoeksbevoegdheid van decentrale rekenkamers uitgebreid tot de 
privaatrechtelijke rechtspersonen waar gemeenten contracten mee sluiten. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het inkopen van zorg voor de taken in het sociale domein. Ook wordt de bestaande 
regeling voor de onderzoeksbevoegdheden bij samenwerking tussen bestuurslagen in 
privaatrechtelijke rechtspersonen aangescherpt. 
 
Het voorstel maakt het mogelijk om raadsleden toe te voegen aan de lokale rekenkamer als 
adviseur, iets wat in eerdere voorstellen vanuit de voorganger van minister Ollongren (minister 
Plasterk) niet voorzien was. Als rekenkamercommissie hebben wij in de consultatie een positieve 
reactie gegeven op dit wetsvoorstel. Deze reactie treft u als bijlage aan bij deze brief. 
 
Wanneer deze wet wordt aangenomen, zal dit betekenen dat de rekenkamercommissie van 
Purmerend en Beemster omgevormd moet worden naar een rekenkamer. De verordening zal dan 
op een aantal punten moeten worden gewijzigd. De rol van de interne leden zal vervolgens alleen 
nog adviserend zijn, de rol van de externe leden blijft hetzelfde. Het wetsvoorstel zal vooral effect 
hebben op gemeenten die geen actieve rekenkamerfunctie hebben, bijvoorbeeld omdat 
onvoldoende middelen beschikbaar zijn gesteld.  
 
Het tijdstip van de plenaire behandeling van deze wetswijziging is nu nog niet bekend. Zodra dat wel 
zo is, wordt u daarover geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
De rekenkamercommissie Purmerend en Beemster, 
               
De voorzitter    De secretaris       

                   
 
 
 
 
 

drs. A.J. Bell MCM    ir. J.N. Wijmenga  
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uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  1440489 13 juli 2018 
 
Reactie op consultatie wet versterking decentrale rekenkamers 
 
Geachte mevrouw Ollongren, 
 
Met deze brief wil de rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster reageren op de 
voorgestelde wet versterking decentrale rekenkamers. 
                 
Als gemengde rekenkamercommissie met zowel raadsleden als externe leden, vinden wij het 
positief dat in het wetsvoorstel de mogelijkheid is opgenomen om één of meer leden van de 
gemeenteraad toe te voegen aan de rekenkamer als adviseur. Wij merken in de praktijk dat een 
goede samenwerking tussen raadsleden en externe deskundigen de kans vergroot dat de 
conclusies en aanbevelingen van rekenkamer onderzoeken goed aansluiten bij de besluitvorming in 
de raad. 
                 
Ook op andere punten verwachten wij dat dit wetsvoorstel een versterkend effect zal hebben op de 
rekenkamerfunctie. Een belangrijk positief effect zal onzes inziens uitgaan van artikel 81j over de 
verplichting van raden om voldoende financiële middelen en voldoende ambtelijke capaciteit 
beschikbaar te stellen aan de rekenkamer.  
                 
Ondanks dat onze rekenkamercommissie na het aannemen van dit wetsvoorstel omgevormd moet 
worden tot een rekenkamer, kunnen wij dit wetsvoorstel van harte ondersteunen.  
                 
Ten aanzien van de implementatie zien wij nog wel een aantal zorgpunten, welke hopelijk 
weggenomen kunnen worden: 
-              Op welke manier zal gemonitord worden dat gemeenten ook uitvoering gaan geven aan de 
wettelijke eis tot een actieve rekenkamerfunctie? Het is immers niet vanzelfsprekend dat nieuwe 
wettelijke eisen ook worden nagekomen. Wordt hier in de toekomst op gecontroleerd en 
gehandhaafd? 
-              Artikel 81j stelt onder lid 3 dat ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de lokale 
rekenkamer geen andere werkzaamheden mogen verrichten voor die gemeente. In hoeverre ziet u 
het als risico dat kleinere gemeenten hierdoor moeilijker in staat kunnen zijn om een aantrekkelijke 
functie te kunnen bieden aan onderzoekers? 
 
Hoogachtend, 
 
de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster, 
               
De voorzitter    De secretaris       

          
 

drs. A.J. Bell MCM    ir. J.N. Wijmenga  
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