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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1231485 

Bijlage(n) 1 

Onderwerp Instellen van een gezamenlijke rekenkamercommissie met 

de gemeente Purmerend 

 

Middenbeemster, 31 september 2015 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

De fusie per 1 januari 2015 van de gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Alkmaar en de 

komende fusie per 1 januari 2016 van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang maakt 

het noodzakelijk om tot een nieuwe opzet te besluiten voor de wettelijk verplichte 

rekenkamerfunctie. In de oude opzet was dit een gezamenlijke commissie voor de 

gemeenten Beemster, Zeevang en de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer.  

Om deze redenen is de gezamenlijke invulling van de rekenkamerfunctie beëindigd.  

De leden waren allen tot 1 januari 2015 benoemd. 

 

Op te komen tot een nieuwe opzet heeft uw raad op 3 maart 2015, uitgaande van de 

mogelijkheden, ervoor gekozen om dit werk uit te besteden aan de rekenkamercommissie 

van de gemeente Purmerend, mede in het licht van de bestaande ambtelijke samenwerking. 

Dit met de voorwaarde, dat om de bestuurlijke binding met de rekenkamercommissie te 

behouden, een raadslid van Beemster wordt benoemd in deze commissie.  

Het aangaan van deze opzet is vervolgens als verzoek neergelegd bij de gemeente 

Purmerend. 

 

Oplossingsrichting 

De uitkomst van het nader overleg hierover is dat hieraan invulling wordt gegeven met per 

saldo het resultaat dat nu gekomen wordt tot een gezamenlijke commissie.  

Dit moet worden gezien als een voorlopige oplossing waarin met deze opzet ervaringen 

worden opgedaan. Het doel is om voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2018) 

hierover een definitief besluit te nemen.  

De gekozen werkwijze zal te beginnen na een jaar worden geëvalueerd waarbij uw raad 

uiteraard ook betrokken wordt. Dit is zo door Beemster in het vooroverleg ingebracht. 

 

De oplossing voor nu:  

Uw raad heeft aangegeven de bestuurlijke binding tussen de raad en de 

rekenkamercommissie te willen behouden. Om hieraan tegemoet te komen en ook de 

bestaande getalsmatige verhouding tussen het aantal externe (nu 4) en het aantal interne 

leden (nu 3) te behouden, wordt 1 raadslid van Beemster benoemd in de commissie op 

voordracht van de raad van Beemster. Tevens wordt voorgesteld om het aantal externe 

leden uit te breiden met 1 lid. De kosten hiervan zijn voor rekening van Beemster. 
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Als dit onderwerp is geformaliseerd door beide raden, volgt de personele invulling van het 

interne en externe lid. Dat zal separaat aan u voor besluitvorming worden voorgelegd. Voor 

het externe lid zal een wervings- en selectietraject worden gevolgd met als sluitstuk een 

voordracht van de rekenkamercommissie aan de beide gemeenteraden voor besluitvorming. 

 

Aan de onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie  wordt niet getornd, de commissie 

blijft zelf bepalen welke onderzoeken zij uitvoert. De raden worden daarbij wel in de 

gelegenheid gesteld om suggesties voor onderwerpen te doen.  

 

Voor wat betreft deelname aan onderzoeken van de rekenkamercommissie door Beemster is 

het uitgangspunt van Beemster als volgt: 

1. Onderzoeken (minimaal 2 omvangrijke dan wel 3 kleinere onderzoeken per jaar) worden 

voor zowel Purmerend als Beemster uitgevoerd.  

2. De gemeente Beemster kan een verzoek indienen voor een onderzoek, specifiek gericht  

op de gemeente Beemster. De onderzoekskosten zijn dan voor rekening van Beemster.  

 

Per saldo is hiermee sprake van een gezamenlijke rekenkamercommissie. Dat betekent dat 

over zowel de hierop aangepaste verordening, als de benoeming van de leden door beide 

gemeenteraden een gelijkluidend besluit moet worden genomen. 

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de gezamenlijke invulling van de wettelijke 

rekenkamerfunctie. 

 

Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om enkele tekstuele aanpassingen in de 

(oorspronkelijke) verordening (van Purmerend) aan te brengen. Dat betreft met name de 

benoemingstermijn van externe leden (artikel 4), indexering vergoeding van de externe leden 

(artikel 8) en het opnemen van een hardheidsclausule (artikel 16). 

 

Landelijk is een discussie gaande over de invulling van de rekenkamerfunctie. Aanleiding tot 

deze discussie is het standpunt van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties om te komen tot rekenkamers waarin raadsleden geen zitting hebben. 

Deze discussie staat de besluitvorming over dit voorstel op dit moment niet in de weg. 

 

Meetbare doelstelling 

Een passend antwoord van de gemeente Purmerend op het verzoek van de gemeente  

Beemster om de wettelijke rekenkamerfunctie samen met deze gemeente in te vullen.  

 

Financiële consequenties 

De kosten voor het te benoemen extra extern lid en het te benoemen interne lid, evenals 

voor de onderzoekwerkzaamheden specifiek voor Beemster, worden gedragen door de 

gemeente Beemster. Andere vaste kosten zijn er niet voor Beemster. 

De kosten voor onderzoeken die voor beide gemeenten worden uitgevoerd, worden verdeeld 

volgens een verdeelsleutel naar rato van het inwonertal.   

Het voorstel heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Purmerend.  

 

De budgethouder voor de rekenkamercommissie is de griffier van Purmerend. 

 

In concept begroting 2016 is voor dit onderwerp een budget opgenomen van € 13.000 per 

jaar. Dit is voor de vaste kosten en de onderzoekskosten.  
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Bij de behandeling van de beleidsnota reserves en voorzieningen in de raadscommissie-

vergadering van 30 juni 2015 is vanuit de commissie gewezen op het beschikbaar houden 

van het bedrag van deze bestemmingsreserve (voor onderzoekskosten) voor de 

rekenkamercommissie en op de hoogte hiervan. Naar aanleiding hiervan is de raming in de 

concept begroting 2016 zodanig opgehoogd en in verhouding gebracht met het budget van 

Purmerend, dat dit passend is voor hetgeen u nu wordt voorgesteld. 

 

Monitoring evaluatie 

De samenwerking wordt voor het eerst geëvalueerd na een periode van 1 jaar (uiterlijk 1 

november 2016).  

 

Voorgesteld besluit 

1. In te stemmen met de invulling van de wettelijke rekenkamerfunctie door het instellen van 

een gezamenlijke commissie met de gemeente Purmerend. 

2. De bestaande verordening gemeentelijke rekenkamercommissie gemeente Beemster 

2005 intrekken. 

3. De verordening op de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster vaststellen. 

 

Communicatie/Participatie 

Zoals te doen gebruikelijk voor raadsbesluiten. 

  

 


