Commissie

Portefeuillehouder
Y.P. van Mastrigt

Raadsvoorstel
Onderwerp
Aanpassen verordening Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Begrotingswijziging
n.v.t.

Organisatie onderdeel
griffie

Definitief voorstel en besluit
E-mail opsteller
Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl
Telefoonnummer opsteller
0346254200
Registratie nummer
Z/19/153598-VB/19/94563

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht, vastgesteld 27 november
2012, wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 3 lid 4 komt als volgt te luiden:
‘De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De
voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de
vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een
zorgvuldige besluitvorming. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter
zijn taak waar.’
B. Artikel 6, lid 1 komt als volgt te luiden:
‘De leden ontvangen een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden en een vergoeding voor de
reiskosten. De vaste vergoeding bedraagt voor de voorzitter 30% en voor een lid 25% van de
vergoeding die leden van de gemeenteraad ontvangen ingevolge het Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers.’
C. De toelichting bij artikel 6 komt als volgt te luiden:
‘In dit artikel is de vergoeding die de (externe) leden voor hun werkzaamheden
ontvangen, vastgelegd.
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In deze verordening is opgenomen dat de leden van de rekenkamercommissie een
vaste vergoeding per maand ontvangen van 25% van de vergoeding die de leden van
de gemeenteraad voor hun werkzaamheden ontvangen, ingevolge artikel 3.1.1. van het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De voorzitter ontvangt een vergoeding van
30%. 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
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Ingevolge artikel 96, lid 2 Gemeentewet kan de raad in bijzondere gevallen bij verordening bepalen
dat de leden van een andere commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet een vaste
vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.
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wordt jaarlijks door het Ministerie van BZK vastgesteld. In deze vergoeding zijn alle werkzaamheden
begrepen, voorbereiden vergaderingen, opstellen onderzoeksopzet, het voeren van overleg en het
verrichten van kleine onderzoeken. Voor de reiskosten wordt op declaratiebasis een vergoeding
verleend.’
D. Waar in de tekst staat ‘burgerlid’ wordt dit gewijzigd in ‘commissielid’.
E. De 1e alinea van de toelichting bij artikel 3 komt als volgt te luiden:
‘De raad bepaalt zelf hoeveel leden de rekenkamercommissie zal hebben. De juridische
grondslag hiervoor is artikel 84 van de Gemeentewet.’

Samenvatting
De verordening voor de rekenkamercommissie dateert uit 2012. Een aantal zaken moet
geactualiseerd worden. Een van de belangrijkste wijzigingen is het verhogen van de vergoeding aan
de leden naar een niveau dat beter aansluit bij de werkzaamheden die zij verrichten.
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Bijlagen
1. Wijzigingsverordening Verordening Rekenkamercommissie
2. Geldende Verordening Rekenkamercommisie gemeente Stichtse Vecht

Pagina 2 van 6

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het
gemeentelijke beleid alsmede naar de doelmatigheid, de rechtmatigheid en de
doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.
De verordening dient als basis voor deze werkzaamheden.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Artikel 81oa van de Gemeentewet.
Argumenten
De verordening voor de rekenkamercommissie dateert uit 2012. Een aantal zaken moet
geactualiseerd worden. Hiervoor wordt een voorstel tot wijziging gedaan.
Op de voorgestelde wijzigingen wordt onderstaand nader ingegaan.
1. Hoogte vergoeding
Een belangrijke wijziging die wordt voorgesteld is het verhogen van de vergoeding aan de leden naar
een niveau dat beter aansluit bij de werkzaamheden die zij verrichten.
In 2013 is de rekenkamercommissie ingesteld. In de Verordening Rekenkamercommissie gemeente
Stichtse Vecht, vastgesteld 27 november 2012, is de hoogte van de vergoeding aan de voorzitter en
de leden van de rekenkamercommissie vastgelegd.
Ten tijde van het instellen van de rekenkamercommissie is er gekozen voor een sobere vergoeding.
Referentiegemeenten waren toen Woerden en Veenendaal. De vergoedingen in die gemeenten zijn
vrijwel op hetzelfde niveau gebleven.
In de geldende verordening is een vaste vergoeding (per maand) opgenomen voor de voorzitter van
20% en voor een lid 15% van de vergoeding die leden van de gemeenteraad ontvangen ingevolge
het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Voor 2019 bedragen de vergoedingen
volgens de huidige regeling 301 (voorzitter) en 226 euro (leden) per maand.
Wij hebben gekeken naar een aantal gemeenten ter vergelijking (Nieuwegein, Zeist, Hilversum,
Huizen, Gooise Meren en De Bilt). Hieruit blijkt dat wij wel aan de onderkant zitten wat betreft de
vergoedingen. Vandaar ons voorstel om, met ingang van 1 augustus 2019, de vergoedingen te
verhogen naar een niveau dat beter aansluit bij de werkzaamheden die de leden van de
rekenkamercommissie verrichten: voor de voorzitter 30% en voor de leden 25% van de vergoeding
die leden van de gemeenteraad ontvangen ingevolge artikel 3.1.1. van het Rechtspositiebesluit
decentrale politieke ambtsdragers.
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In de Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente
Stichtse Vecht 2016 zijn de vergoedingen voor o.a. raadsleden die bij of krachtens de wet
(lees Gemeentewet, Rechtspositiebesluit of Regeling) dwingendrechtelijk geregeld zijn niet
opgenomen. Dit betreft o.a. de raadsvergoeding voor raadsleden. In verband daarmee moet
de verwijzing in de tekst van artikel 6 en de toelichting op de verordening
rekenkamercommissie worden aangepast. De grondslag voor de vergoeding is de
raadsvergoeding die is vastgelegd in artikel 3.1.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers.

90570c91-b2f2-4ff9-adea-

Vanaf 1 augustus 2019 bedragen de vergoedingen dan 452 (voorzitter) en 376 euro (leden) per
maand. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.
2. Juridische basis (vergoeding en commissie)
a. In de huidige verordening rekenkamercommissie is de vergoeding gebaseerd op Artikel 2
(Vergoeding voor de werkzaamheden) van de Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht 2011.
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Dit dient te worden aangepast in artikel 6 en in de toelichting op artikel 6.
b. In de toelichting op artikel 3 wordt in de 1 e alinea verwezen naar artikel 82 van de
Gemeentewet, dit moet zijn artikel 84 van de Gemeentewet. Artikel 84 regelt de instelling van
andere commissies dan de gewone raadscommissies (art. 82) en bestuurscommissies (art.
83).
3. Andere wijzigingen.
In plaats van ‘burgerlid’ gebruiken wij nu de benaming ‘commissielid’. Waar staat ‘burgerlid’ moet dit
worden vervangen door ‘commissielid’.
Artikel 3 lid 4 luidt nu als volgt:
‘De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De
voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de
vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een
zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en
met het secretariaat. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter zijn taak
waar.’
In dit artikel worden de werkzaamheden van de voorzitter benoemd. Omdat in de praktijk niet alleen
de voorzitter maar alle leden regelmatig overleg voeren met de onderzoekers en met het secretariaat,
wordt voorgesteld deze zin uit het artikel te schrappen.
Kanttekeningen
n.v.t.
Communicatie
De wijziging van de verordening wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.
Financiën, risico’s en indicatoren
De meerkosten komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.
Auditcommissie
Het voorstel is besproken in de auditcommisie van 5 juni 2019. De Auditcommissie stemt in met dit
voorstel.
13 mei 2019
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J.A. Hekman
griffier
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Raadsbesluit
Onderwerp
Aanpassen verordening Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Agendanummer

1 juli 2019
Commissie
18 juni 2019

Registratie nummer
Z/19/153598-VB/19/94563

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Rekenkamercommissie
gemeente Stichtse Vecht
De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelezen het voorstel van de griffier van 13 mei 2019;
gehoord de commissie bestuur en financiën van 18 juni 2019;
gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;
overwegende dat de verordening op de rekenkamercommissie, vastgesteld op 27 november 2012,
op een aantal punten geactualiseerd moet worden;

besluit:
vast te stellen de
Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente
Stichtse Vecht

De Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht, vastgesteld 27 november
2012, wordt als volgt gewijzigd:
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A. Artikel 3 lid 4 komt als volgt te luiden:
‘De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De
voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de
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Artikel I Wijziging verordening
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vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een
zorgvuldige besluitvorming. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter
zijn taak waar.’
B. Artikel 6, lid 1 komt als volgt te luiden:
‘De leden ontvangen een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden en een vergoeding voor de
reiskosten. De vaste vergoeding bedraagt voor de voorzitter 30% en voor een lid 25% van de
vergoeding die leden van de gemeenteraad ontvangen ingevolge het Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers’.
C. De toelichting bij artikel 6 komt als volgt te luiden:
‘In dit artikel is de vergoeding die de (externe) leden voor hun werkzaamheden
ontvangen, vastgelegd.
Ingevolge artikel 96, lid 2 Gemeentewet kan de raad in bijzondere gevallen bij verordening bepalen
dat de leden van een andere commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet een vaste
vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.
In deze verordening is opgenomen dat de leden van de rekenkamercommissie een
vaste vergoeding per maand ontvangen van 25% van de vergoeding die de leden van
de gemeenteraad voor hun werkzaamheden ontvangen, ingevolge artikel 3.1.1. van het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De voorzitter ontvangt een vergoeding van
30%. 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. In deze vergoeding zijn alle werkzaamheden
begrepen, voorbereiden vergaderingen, opstellen onderzoeksopzet, het voeren van overleg en het
verrichten van kleine onderzoeken. Voor de reiskosten wordt op declaratiebasis een vergoeding
verleend.’
D. Waar in de tekst staat ‘burgerlid’ wordt dit gewijzigd in ‘commissielid’.
E. De 1e alinea van de toelichting bij artikel 3 komt als volgt te luiden:
‘De raad bepaalt zelf hoeveel leden de rekenkamercommissie zal hebben. De juridische
grondslag hiervoor is artikel 84 van de Gemeentewet.’
Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2019.
Artikel III Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging Verordening Rekenkamercommissie gemeente
Stichtse Vecht.

Voorzitter
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Griffier
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1 juli 2019
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