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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht vast te stellen 
 
 
Samenvatting 
 
In vervolg op het raadsbesluit van 3 juli jl., waarbij is besloten tot instelling van een rekenkamercommissie 
voor Stichtse Vecht met externe leden, ligt thans een verordening voor. De verordening is besproken in de 
auditcommissie. Voorgesteld wordt om een rekenkamercommissie te benoemen bestaande uit drie 
externe leden.  
 
De raad wordt voorgesteld deze verordening vast te stellen.  
Bij inwerkingtreding van deze verordening, komen de verordeningen van de voormalige gemeenten te 
vervallen.   
 
De tekst van de verordening is opgenomen in het bijbehorende raadsbesluit.   
 
 
 
 
 
Bijlage 
Raadsbesluit met de tekst van de verordening  
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Argumenten 
De gemeente is wettelijk verplicht tot het instellen van een rekenkamerfunctie. De raad heeft gekozen 
voor een rekenkamercommissie met uitsluitend externe leden. In artikel 81oa van de Gemeentewet is 
bepaald dat als er geen rekenkamer is ingesteld, de raad bij verordening regels vaststelt voor de 
uitoefening van de rekenkamerfunctie. De verordening vloeit dus voort uit een wettelijke verplichting. 
 
Communicatie 
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.  
 
Financiën en risico’s 
De raad heeft besloten het budget voor de rekenkamercommissie structureel te verhogen naar € 1,- per 
inwoner. Dit betekent dat het huidige budget voor de rekenkamercommissie structureel dient te worden 
verhoogd met € 31.000,-.  Deze verhoging is in de raming van de begroting 2013 opgenomen.  
 
Ingevolge artikel 96, lid 1 van de Gemeentewet, gelden er door de raad bij verordening (Verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht 2011) vastgestelde 
vergoedingen voor leden van een commissie. In lid 2 is bepaald dat de raad in bijzondere gevallen bij 
verordening kan regelen dat een commissie een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden en een 
tegemoetkoming in de kosten ontvangen.  
In de verordening is opgenomen dat de leden van de rekenkamercommissie een vaste vergoeding per 
maand ontvangen van 15% van de vergoeding die de leden van de gemeenteraad ontvangen ingevolge 
artikel 2 van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente 
Stichtse Vecht 2011 (in 2012 was de vergoeding € 1354,52 bruto). De voorzitter ontvangt een vergoeding 
van 20%. Van de voorzitter zullen extra werkzaamheden worden verwacht in het kader van de  
voorbereiding van vergaderingen en het onderhouden van contacten. De vergoeding voor raadsleden 
wordt jaarlijks door het Ministerie van BZK vastgesteld. Gekozen is voor een sobere vergoeding. In deze 
vergoeding zijn alle werkzaamheden begrepen, voorbereiden vergaderingen, opstellen onderzoeksopzet, 
het voeren van overleg en het verrichten van kleine onderzoeken. Voor gemaakte reiskosten wordt op 
declaratiebasis een vergoeding verleend.      
 
Vervolg 
De verordening treedt in werking op 1 januari 2013. Per die datum zal de rekenkamercommissie 
van start gaan.  
Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de Verordening rekenkamercommissie 
Maarssen 2006, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 november 2006, de Verordening gemeentelijke 
rekenkamercommissie Breukelen 2006, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2005 en de 
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Loenen 2006, vastgesteld bij raadsbesluit van 
29 november 2005. 
 
 
17 oktober 2012 
 
De griffier, De voorzitter van de auditcommissie, 
J.A. Hekman F. Masteling 
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