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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Een rekenkamercommissie in te stellen, op grond van artikel 84 Gemeentewet, waarin uitsluitend 

externen zitting nemen; 
2. in de voorstellen voor de begroting 2013 een structurele verhoging van de begroting van de 

rekenkamercommissie op te nemen ten bedrage van: 
 a. € 31.000,-- (bij € 1,-- per inw.) of 
 b. € 62.000,-- (bij € 1,50 per inw.); 
3. de benodigde raadsbesluiten (verordening, benoemingen, etc.) door de auditcommissie te  laten 

voorbereiden en separaat aan de raad ter vaststelling voor te leggen; 
4. de auditcommissie te mandateren voor het werven en selecteren van de leden. 
 
 
Samenvatting 
 
In de werksessie van 14 mei jl. is, in een eerste peiling, een voorstel voorgelegd over het instellen van een 
rekenkamerfunctie voor Stichtse Vecht. Omdat de peiling nog geen uitsluitsel heeft gegeven over het 
standpunt van de meerderheid  van de raad, wordt dit voorstel ter besluitvorming aan u voorgelegd. 
In de werksessie van 12 juni zijn de volgende standpunten ingenomen: 
Een meerderheid van de raad is voor een rekenkamer met alleen externe leden.  
Streekbelangen (2 raadsleden) is voor goedkope oplossing; rekenkamer bestaande uit raadsleden. In de 
huidige  financiële situatie is het niet passend om het budget te verhogen, zonder dat er een plan is. 
Een deel van de raad is voor  verhoging naar structureel € 1,-- per inwoner en een deel is voor een 
verhoging naar structureel € 1,50 per inwoner. In de raad moet worden gekozen uit één van de twee 
opties. 
 

  
Bijlage 

- Tekst van het raadsvoorstel t.b.v. de werksessie van 14 mei 2012 
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Argumenten 
In de werksessie van 14 mei jl. is u, in een eerste peiling, een voorstel voorgelegd voor het instellen van 
een rekenkamerfunctie voor Stichtse Vecht. Hierbij is u, mede naar aanleiding van de discussie over dit 
onderwerp in de auditcommissie, een aantal dilemma’s voorgelegd. Belangrijkste vragen betroffen de 
keuze tussen een rekenkamer of rekenkamercommissie, de samenstelling van een rekenkamercommissie 
en het beschikbaar te stellen budget.  
 
Omdat de peiling nog geen uitsluitsel heeft gegeven over het standpunt van de meerderheid van de raad,  
wordt dit voorstel ter besluitvorming aan u voorgelegd.  
 
Het voorstel is besproken in de werksessie van 12 juni jl. Onderstaand zijn de standpunten van de fracties 
weergegeven.  
 
Samenstelling rekenkamercommissie 
In de werksessie van 12 juni jl. zijn de volgende standpunten ingenomen: 
• Meerderheid raad (17 raadsleden - CDA, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, Breukelen Beweegt, 

D66, Duurzaam Stichtse Vecht, Groep Frank van Liempdt DVV)  is voor rekenkamer met alleen 
externe leden. 

• Minderheid raad (13 raadsleden - VVD, PvdA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks) is voor rekenkamer 
met mix van raadsleden en externen. 

• Streekbelangen (2 raadsleden) is voor goedkope oplossing; rekenkamer bestaande uit raadsleden.  
 
Conclusie: een meerderheid is voor een rekenkamercommissie met alleen externe leden. 
 
Budget 
In de werksessie van 12 juni jl. zijn de volgende standpunten ingenomen: 
• Streekbelangen (2 raadsleden) is voor goedkope oplossing; rekenkamer bestaande uit raadsleden. 

In de huidige financiële situatie is het niet passend om het budget te verhogen, zonder dat er een 
plan is. 

• Deel raad (13 raadsleden – CDA, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, Breukelen Beweegt, 
Duurzaam Stichtse Vecht, Groep Frank van Liempdt) is voor verhoging naar structureel € 1,50 per 
inwoner. 

• Deel raad (16 raadsleden – D66, VVD, PvdA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks) is voor verhoging naar 
structureel € 1 per inwoner. 

 
Conclusie: wat betreft het budget heeft de werksessie van 12 juni 2012 niet geleid tot een meerderheid 
op één van de voorstellen. Hierover zal de raadsvergadering uitsluitsel moeten geven. Wel is er draagvlak 
voor een structurele verhoging. Besluit de meerderheid tot een budget van € 1,-- per inwoner, dan dient 
het budget vanaf 2013 structureel te worden verhoogd met € 31.000,--. Besluit de meerderheid tot € 1,50 
per inwoner, dan dient het budget structureel te worden verhoogd met € 62.000,--.  
 
Vervolg 
Na de besluitvorming kan worden gestart met de verdere uitwerking, waaronder het opstellen van een 
verordening en het werven van kandidaten. De verordening zal u in het najaar ter besluitvorming worden 
voorgelegd. 
 
 
19 juni 2012 
 
Griffier Voorzitter auditcommissie 
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