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Het was de bedoeling om met het updaten van de verordening te wachten tot de uitkomst
van de behandeling van het wetsvoorstel decentrale rekenkamers, begin september 2020.
Echter de Minister heeft de Tweede Kamer gevraagd de plenaire behandeling uit te stellen.
Nu het wetsvoorstel is uitgesteld heeft de rekenkamercommissie behoefte om haar
vigerende verordening uit 2017 te updaten, nu zij voor de taak staat om de 2 vacatures
voor externe leden in te vullen.
Artikel 81oa Gemeentewet
1. De ‘Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2020’ vast te stellen;
2. De ‘Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2017’ in te trekken;
3. Het functieprofiel voor externe leden Rekenkamercommissie Koggenland vast te stellen.
Met het vaststellen van deze nieuwe verordening heeft de rekenkamercommissie een
duidelijk kader om haar werkzaamheden uit te voeren.

Er wordt gewerkt aan een wetswijziging om de decentrale rekenkamerfunctie af te
schaffen en de bevoegdheden van de Rekenkamer uit te breiden. De plenaire behandeling
in de Tweede Kamer stond gepland voor september jl., echter de minister heeft verzocht
om uitstel vanwege een nota van wijziging die naar verwachting eind van dit jaar
beschikbaar komt. Dit betekent dat een wetswijziging niet voor 2021 zal plaatsvinden.
Koggenland heeft een rekenkamerfunctie ofwel een rekenkamercommissie waar zowel
interne als externe leden zitting in hebben. De rekenkamercommissie werkt op basis van
een verordening. De wetswijziging richt zich op het afschaffen van de
rekenkamercommissies en het versterken van de Rekenkamer. In een Rekenkamer hebben
alleen externe leden zitting en zij werkt op basis van de Gemeentewet.
Nu de wetswijziging langer op zich laat wachten, en met het vertrek van een van de
externe leden waardoor -er naast de nog steeds openstaande vacature- nog een vacature
voor een extern lid is ontstaan, is er behoefte aan een update van de verordening uit 2017.
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De verordening
De voorliggende verordening is aangepast op de volgende onderdelen:
De voorzitter en externe leden kunnen eenmaal herbenoemd worden in plaats van twee
keer, en er dient een schema van aftreden te worden opgesteld om continuïteit te
waarborgen (artikel 3)
Taken van de voorzitter, de externe en interne leden, en de ondersteuning zijn nader
omschreven, waardoor de verwachtingen en verantwoordingen van de leden en
ondersteuning duidelijk(er) zijn (artikelen 4, nieuw artikel 5, en 10).
Bestedingen van het budget is zodanig geformuleerd dat bij de start van elk onderzoek
inzichtelijk wordt waar het budget aan wordt besteed (artikel 7 en 8 samengevoegd en
aangescherpt)
Verder zijn er kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd op die artikelen waar een
verduidelijking vanuit de praktijk wenselijk is dan wel vanuit wettekst noodzakelijk.

Vacature externe leden
In de verordening is opgenomen dat de gemeenteraad het functieprofiel voor de externe
leden vaststelt. (artikel 3 lid 3)
Begin 2019 heeft uw raad een extern lid benoemd voor de rekenkamercommissie. Het
voorliggende functieprofiel (zie bijlage) sluit aan op de vast te stellen verordening.
De vacature wordt digitaal opengesteld via o.a. Werken in Noord-Holland, website
Koggenland, LinkedIn en NVRR.
Het doel is om in januari 2021 de Rekenkamercommissie op volle sterkte te hebben. .
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Gelet op de huidige samenstelling van de rekenkamercommissie zal een nieuw onderzoek
pas worden gestart zodra de externe leden zijn benoemd. De komende maanden worden
benut om de vacatures in te vullen, het regiorapport onderzoek GGD aan de raad aan te
bieden, en voorbereidingen te treffen voor het jaarverslag.
De kosten behorende bij werving en selectie van de externe leden worden ten laste
gebracht van het budget van de rekenkamercommissie.
n.v.t.
Het alternatief is om de verordening en het functieprofiel niet vast te stellen in afwachting
van de wetswijziging en daarmee de rekenkamercommissie Koggenland on hold te zetten.
Er is geen relatie met het Pact van Westfriesland.

WESTFRIESLAND

COMMUNICATIE

De vacature wordt opengesteld en de verordening wordt op de gebruikelijke wijze
gepubliceerd.
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De direct betrokkenen worden geïnformeerd en gemeentelijke website wordt aangepast.

BIJLAGEN

1.
2.
3.

Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2017
Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2020
Functieprofiel extern lid rekenkamercommissie
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