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Onderwerp 
Uw vraag aan de VNG 

 
Ons kenmerk 

ECFE V14013870 
 

Telefoonnummer 
(070) 3738393 

 

Gemeente Stichtse Vecht 
De heer drs. J.A.  Hekman 
Postbus 1212 
3600 BE  MAARSSEN 
jelle.hekman@stichtsevecht.nl 
 
 
Geachte heer  Hekman, 
 
 
 
U heeft de VNG het volgende gevraagd: 
Gaarne ontvangen wij advies over het onderstaande. 
Binnen de gemeenteraad van Stichtse Vecht verschillen de meningen over de wenselijkheid van z.g. 
“burgerleden” in de auditcommissie.. 
 
De auditcommissie is nu op grond van een Verordening alleen samengesteld uit raadsleden. 
Verschillende fracties willen de mogelijkheid openen om ook z.g. burgerleden/werksessieleden te 
benoemen. In de gemeente Stichtse Vecht werken we met Werksessie i.p.v. commissies (commissie 
als bedoeld in hoofdstuk V, artikel 82 van de Gemeentewet).  In de werksessie kunnen burgerleden 
worden benoemd. 
 
Kunt u ons adviseren over het opstellen van de mogelijkheid om burgerleden ook in de 
auditcommissie te benoemen, met name: 
1. Is er sprake van onwenselijkheid, gezien de taken en bevoegdheid van de auditcommissie? 
2. Is benoeming van burgerleden aan logische consequentie van het toestaan van deelname van 
burgerleden aan de werksessies? 
 
N.B. Ik heb begrepen dat diverse raadsleden al individueel advies hebben gevraagd, met name de 
heren I. Roetman en F. Masteling 
 
 
Antwoord: 
 
Formeel juridisch kan de raad besluiten om derden in een commissie te benoemen. Er is geen artikel 
in de Gemeentewet dat zich daartegen verzet.  
 
Formeel kan echter worden aangevoerd dat  Nederland een systeem kent van representatieve 
vertegenwoordiging: burgers kiezen 1 x per 4 jaar hun vertegenwoordigers in de raad. Een raadslid 
krijgt een mandaat van de kiezer om in 4 jaar besluiten namens hem of haar te nemen. Dat geldt dus 
ook voor het zitting nemen in een auditcommissie: raadsleden zitten daar namens de burgers, dat is 
zoals het systeem werkt. Bovendien kan niet worden nagegaan of burgers alleen namens zichzelf 
spreken of namens een grotere groep. Dat verstoort derhalve het proces van democratisch 
gelegitimeerde besluitvorming. 
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Inhoudelijk gaat het hier ook om een kerntaak van de raad en de commissie zou dus eigenlijk ook 
door raadsleden moeten worden gevuld. Burgers toelaten zou een optie zijn,  wanneer er 
bijvoorbeeld een deskundige nodig is in het kader van een bepaalde vraag. 
 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
drs. M.J.J.M. Kerklaan 
Senior beleidsmedewerker 
 
Indien u een nieuwe vraag per e-mail wilt stellen verzoeken wij u ons mailadres 
informatiecentrum@vng.nl te gebruiken. U kunt ook veel informatie en praktijkvoorbeelden vinden op 
www.vng.nl 
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