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Voorwoord
In dit gecombineerde jaarverslag 2019 / jaarplan 2020 :
- geeft de Rekenkamercommissie (RKC) in hoofdstuk 1 eerst een inleiding op de
belangrijkste bepalingen die de basis vormen voor haar werkzaamheden. Nieuw is dat
ook inzicht wordt gegeven in de belangrijkste aangekondigde wijzigingen in de
gemeentewet als gevolg van de komende Wet versterking decentrale rekenkamers.
- legt de RKC in hoofdstuk 2 middels het jaarverslag 2019 verantwoording af aan de
gemeenteraad. Dit doet zij conform artikel 2 van de Verordening
Rekenkamercommissie Koggenland voor 1 april van elk jaar. Dit is een verslag van
haar werkzaamheden en een verantwoording over de besteding van het budget.
- geeft de RKC in hoofdstuk 3 in het jaarplan 2020 in hoofdlijnen aan welke
werkzaamheden zij in 2020 gaat doen en hoe zij haar budget wil gaan besteden.

De Rekenkamercommissie

Mevr. T.S. Blom
Mevr. K. van der Gaast
Mevr. M.A.C. te Winkel-Pancras
Dhr. H.G. Wokke
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Missie
Missie
De Rekenkamercommissie heeft de ambitie dat zij door middel van onafhankelijk,
professioneel en relevant onderzoek een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het
bestuur van de gemeente Koggenland en dat de resultaten van het onderzoek een bijdrage
zullen leveren aan de versterking van de controlerende, kaderstellende en
volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad.

Verordening en Protocol
De basis van het functioneren van de Rekenkamercommissie (RKC) is formeel gelegen in de
Verordening Rekenkamercommissie 2017. Deze Verordening is, na actualisatie, door de raad
vastgesteld op 1 mei 2017. Samengevat zijn de belangrijkste bepalingen:
-

-

-

-

-

De RKC onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en rechtmatigheid van het
door het gemeentebestuur gevoerde beleid. (art. 2)
De gemeentelijke rekenkamercommissie bestaat uit maximaal 5 leden: een
externe voorzitter, twee externe leden en twee interne leden. De interne leden worden
voorgedragen door het Presidium, de externe leden op gezamenlijke voordracht van
het presidium en de rekenkamercommissie. (art. 3)
De rekenkamercommissie is bevoegd, binnen het aan haar beschikbaar gestelde
budget, uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. De
rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend
verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. (art. 8)
De leden geven in gezamenlijkheid vorm aan haar taken. De rekenkamercommissie
stelt een onderzoeksprotocol op. Na vaststelling zendt de rekenkamercommissie het
protocol ter kennisneming naar de raad. (art. 10)
De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt. De
rekenkamercommissie verricht minimaal één meer omvangrijk dan wel twee kleinere
onderzoeken per jaar, voor zover dat past binnen het budget. De raad kan de
rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een
onderzoek. (art. 12). Het onderzoek dient aan criteria te voldoen. (art 13)
Het presidium kan bepalen dat rapporten en overige stukken voorafgaande aan het
Besluit worden behandeld in het gesprek en het Debat. (art. 16)

De wijze van uitvoeren van onderzoeken is door de RKC vastgelegd in het
onderzoeksprotocol. Deze is in december 2016 geactualiseerd en aangepast aan de
Verordening. Het onderzoeksprotocol beschrijft de richtlijnen die de RKC hanteert bij de
uitvoering van haar onderzoek. Het doel van dit protocol is om waarborg te bieden
voor de kwaliteit van het onderzoek en voor een goed verloop van het onderzoeksproces. Het
protocol is begin 2017 ter kennisgeving aan de raad gestuurd.
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Wet versterking lokale rekenkamers
Na de fase van voorbereiding in 2018 en de opstelling van het Advies van de Raad van State
in juni 2019, is op 7 oktober 2019 het Wetsvoorstel “Wet versterking decentrale
rekenkamers” bij de Tweede Kamer ingediend. Het betreft o.a. wijzigingen in de
gemeentewet. Overigens hebben diverse Kamerfracties vragen gesteld bij het wetsvoorstel.1
De verwachting is dat het wetsvoorstel in 2020 wordt behandeld.
Op de site van overheid.nl2 is te lezen: “Het wetsvoorstel schaft de mogelijkheid af om regels
te stellen over de rekenkamerfunctie, waardoor elke gemeente een onafhankelijke (of
gemeenschappelijke) rekenkamer moet instellen. Het wetsvoorstel breidt de
onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers uit. Deze wetswijziging is een noodzakelijke
voorwaarde voor gedegen rekenkameronderzoek in elke gemeente ter ondersteuning van de
gemeenteraad. Door de voorgestelde maatregelen wordt een sluitend wettelijk stelsel
gecreëerd voor effectief en efficiënt rekenkameronderzoek en voor de doorwerking daarvan in
de gemeentelijke praktijk. Niet- of nauwelijks functionerende rekenkamerfuncties zullen tot
het verleden gaan behoren aangezien gemeenten over een onafhankelijke rekenkamer moeten
beschikken waarvoor alle wettelijke waarborgen gelden, die benodigd zijn voor een goede en
actieve functievervulling.”
De belangrijkste bepalingen – gebaseerd op de Memorie van Toelichting en het advies van de
Raad van State- en de effecten op de RKC van Koggenland zijn:
➢ De regeling tot het instellen van een rekenkamerfunctie (middels een verordening met
vormvrije eigen bepalingen) door de gemeenteraad komt te vervallen. In het voorstel
worden gemeenten verplicht een rekenkamer (met uniforme wettelijke bepalingen) in te
stellen. De raad kan voortaan kiezen voor een eigen onafhankelijke rekenkamer of met
een of meer raden een gemeenschappelijke rekenkamer.
➢ Uitgangspunt bij de wetgeving is volledige onafhankelijkheid van de rekenkamers van de
volksvertegenwoordiging. Dit betekent dat raadsleden geen regulier lid meer kunnen zijn
van rekenkamers. Met het oog om betrokkenheid van de raad bij de rekenkamer te
vergroten is wel het adviserend lidmaatschap van raadsleden mogelijk gemaakt. De Raad
van State heeft geadviseerd het adviserend lidmaatschap in de wet af te bakenen – zoals
aangegeven in de Memorie van Toelichting - tot het meedenken over
onderzoeksprogrammering en presentatie van het onderzoek.
➢ Artikel 81j, eerste lid blijft gehandhaafd. Voor onafhankelijke rekenkamers geldt de
bestaande wettelijke norm die volgt uit artikel 81j, eerste lid: De raad stelt, na overleg met
de rekenkamer, de rekenkamer de nodige middelen ter beschikking voor een goede
uitoefening van haar werkzaamheden. Dit wetsvoorstel brengt geen verandering in deze
normstelling. Wel zal de regering, in overleg met VNG, NVRR en Vereniging van
griffiers, bezien hoe aan deze wettelijke normstelling verder handen en voeten kan worden
geboden. (zie verder hoofdstuk 3 onder budget).
➢ Uitbreiding van bevoegdheden. De rekenkamer krijgt onderzoeksbevoegdheden bij
instellingen waarin de gemeente een deelneming heeft of waarmee zij een bijzondere
inkoop of subsidierelatie heeft t.a.v. de uitvoering van een publieke taak
1
2

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/kamerfracties-rekenkamerfunctie-met-raadsleden-behouden
https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK009591
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Hoofdstuk 2

Jaarverslag 2019

Jaarplan 2019; wat waren we van plan. De hoofdpunten:
- De samenstelling van de RKC zal in 2019 veranderen.
- De verwachting is dat nieuwe leden in april/mei toe kunnen treden tot de RKC.
- In maart 2019 wordt het jaarverslag en jaarplan ter kennisgeving aan de raad gestuurd.
- Interactie met de raad over jaarverslag, jaarplan, nieuwe externe leden, onderzoeken en
nieuwe onderwerpen
- Opstarten van een nieuw onderzoek in het tweede kwartaal.
- In het najaar 2019 zal zo mogelijk een regionaal onderzoek worden opgesteld.
- Aandacht besteden aan kwaliteitszorg
- Continueren van inspanningen regionale samenwerking

De Rekenkamercommissie
De samenstelling van de RKC was eind december 2018 als volgt:
Dhr. H.G. Wokke, Voorzitter, extern lid (benoemd 23 mei 2016, herbenoemd 23 april 2018)
Dhr. G.D. Scholtes
extern lid (benoemd juni 2008, herbenoemd 23 april 2018)
Mevr. M.A.C. te Winkel
intern (raads)lid (benoemd 23 april 2018)
Mevr. S.M.M. Borgers
intern (raads)lid (benoemd 23 april 2018)
In het jaar 2019 is de samenstelling van de RKC veranderd. De heer G.D Scholtes heeft op 22
februari 2019, als gevolg van het verstrijken van zijn termijn, afscheid genomen van de RKC.
Het profiel voor de twee vacatures voor de externe leden is opgesteld in samenspraak tussen
rekenkamercommissie en presidium. In 2018 waren de vacatures voor externe leden
opengesteld maar in die eerdere wervingsronde in 2018 hadden zich geen sollicitanten
aangemeld. In 2019 zijn de vacatures opnieuw opengesteld. In deze wervingsronde heeft de
selectiecommissie naar aanleiding van de reacties met vier kandidaten gesproken. De
selectiecommissie heeft 1 kandidaat unaniem voorgedragen, mevrouw T.S. Blom, waarna de
raad haar op 20 mei 2019 heeft benoemd als extern lid van de RKC.
In juni 2019 heeft mevrouw Borgers zich teruggetrokken als lid van de RKC. Op 16
september heeft de raad het raadslid mevrouw Van der Gaast benoemd als lid van de RKC.
De rekenkamercommissie heeft eind 2019 derhalve de volgende samenstelling:
Dhr. H.G. Wokke, Voorzitter, extern lid (benoemd 23 mei 2016, herbenoemd 23 april 2018)
Mevr. T.S. Blom
extern lid (benoemd 20 mei 2019)
Mevr. M.A.C. te Winkel
intern (raads)lid, intern (benoemd 23 april 2018)
Mevr. K. van der Gaast
intern (raads)lid (benoemd 16 september 2019)
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Interactie met de gemeenteraad

In november 2018 was de geactualiseerde groslijst met mogelijk te onderzoeken onderwerpen
naar de raad gestuurd. Het geplande gesprek hierover op 17 december 2018 was verschoven
naar 2019. De reden van deze verschuiving is dat de raad van Koggenland zich in december
en begin 2019 zich eerst wilde beraden op de vorm van de Rekenkamercommissie.
De RKC heeft op 4 maart 2018 haar jaarverslag 2018 en het jaarplan 2019 naar de raad
gestuurd. In de raadsvergadering van 17 juni 2019 heeft de RKC een gesprek gehad met de
raadsleden. Hierin is aandacht gegeven aan:
• Werkgroep Lokale rekenkamers /Wetgeving versterking lokale rekenkamers
• Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 en de interactie met de raad
• Groslijst februari 2019 met onderzoeksonderwerpen
• Budget van de RKC
De uitkomst van deze bespreking met de raad leidde niet tot een – ook door de raad gedragen
– nieuw onderzoeksonderwerp.
Mede naar aanleiding van een gesprek tussen de voorzitter van de raad en de voorzitter van de
RKC begin september 2019, heeft er op 8 oktober een overleg plaatsgevonden tussen een
vijftal raadsleden (namens elke partij een vertegenwoordiger) en de RKC.
In dit gesprek heeft de RKC een 4-tal onderzoeksonderwerpen aan deze raadsleden
voorgelegd. In dit constructieve en positieve gesprek hebben de raadsleden zich uitgesproken
dat zij een voorkeur hadden voor het onderzoeksonderwerp “Financiële aspecten Jeugdzorg”.

Onderzoek 2019
Het onderzoeksrapport “Doelmatigheid afvalstoffenheffing” is op 28 januari 2019
toegelicht in de raad van Koggenland.
Op 25 februari heeft de RKC een informatiebrief over een regionaal onderzoek over de GR
WerkSaam naar de raad gestuurd. In deze brief zijn de uitkomsten van dit onderzoek
uitgevoerd door de RKC SED (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland) opgenomen. Met dit
onderzoek heeft de raad van Koggeland zicht gekregen op de doeltreffendheid en
doelmatigheid van de GR WerkSaam en bijbehorende conclusies en aanbevelingen.
In het tweede kwartaal heeft de RKC meegedaan aan het Doe-mee onderzoek van de NVRR.
Dit onderzoek is uitgevoerd in de maanden mei, juni en juli. In het kader van ambtelijk
wederhoor is hierover met de gemeentesecretaris begin oktober gesproken. Het college heeft
op 24 oktober haar bestuurlijke reactie gegeven. Op 28 oktober heeft de RKC de raad middels
een rekenkamerbrief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Samengevat: de
gemeente Koggenland heeft geen lokale integrale inclusie agenda. Het college heeft
aangegeven dat aan het nieuwe beleidsplan sociaal domein als vervolgstap een lokale inclusie
agenda wordt toegevoegd.
Op 11 juli heeft een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden met de rekenkamercommissies
van de zeven Westfriese gemeenten. Hierin heeft ook een verkenning plaatsgevonden van
mogelijke regionale onderzoeken. Hoewel er verschillende onderwerpen zijn verkend, is er
uiteindelijk niet gekozen voor een gezamenlijk uit te voeren onderzoek.
7

Na de bespreking met raadsleden op 8 oktober heeft de RKC een vooronderzoek
(documentstudie) uitgevoerd voor het onderwerp “Financiële aspecten Jeugdzorg”.
Vervolgens is een concept onderzoeksopzet “Financiële aspecten Jeugdzorg” opgesteld die in
de RKC vergadering van 13 november 2019 is besproken. De concept onderzoeksopzet is
vervolgens ook toegestuurd aan de gemeentelijke organisatie.
Vervolgens is een informatie uitvraag gedaan bij de gemeentelijke organisatie. Het plan was
om in december de documentenstudie te doen en te starten met het schrijven van de nota van
bevindingen. Echter het lukte de gemeentelijke organisatie pas in 2020 om de benodigde
documenten aan te leveren. Wel lukte het - overigens pas op 19 december 20193- een
bespreking te hebben met de twee contactpersonen van de gemeentelijke organisatie. Dit
betekende dat pas in 2020 een vervolg gegeven kon worden aan het onderzoek.
Op 7 januari 2020 is de onderzoeksopzet definitief vastgesteld door de RKC en vervolgens ter
kennisgeving toegestuurd aan de raad.

Overige activiteiten
Naast de besprekingen met de raad en de onderzoeksactiviteiten heeft de RKC in 2019 vier
keer intern vergaderd. Omdat er vertraging was in de bespreking met de contactpersonen voor
het onderzoek “Financiële aspecten Jeugdzorg” is de vergadering van december verplaats naar
januari 2020. In en buiten deze vergaderingen is door de (nieuwe) leden ook aandacht besteed
aan de kwaliteit van ons werk. Er heeft uitwisseling van kennis tussen leden plaatsgevonden.
In de eigen vergaderingen stond hiervoor het NVRR Rekenkamerkompas “Koersen op
professionaliteit “centraal. De hierin genoemde acht onderwerpen (zoals doel en visie,
programmering en onderzoeksopzet) zijn door de 4 leden besproken op basis van de situatie
in Koggenland.
Naast de eigen vergaderingen is de RKC vertegenwoordigd in het Regio-overleg
‘Rekenkamercommissies Boven het IJ’. Dit platform heeft in 2019 drie keer vergaderd over
kwaliteitsvraagstukken, onderwerpen voor onderzoek, en gemeenschappelijke activiteiten.
Conclusie: Uitvoering Jaarplan 2019
De punten van het jaarplan zijn uitgevoerd:
- de samenstelling van de RKC is in 2019 veranderd en in mei is een extern lid toe getreden
tot de RKC. Op dit moment bestaat er nog 1 vacature voor een extern lid van de RKC.
- er heeft twee keer interactie met de raad/raadsleden plaatsgevonden
- de RKC heeft in 2019 een omvangrijk onderzoek afgerond (Afvalstoffenheffing), heeft een
brief geschreven over een regionaal onderzoek (GR WerkSaam) , heeft 1 nieuw onderzoek
afgerond (Doe-mee van de NVRR), en is gestart met een onderzoek (Financiële aspecten
Jeugdzorg).
- Kwaliteitszorg heeft een professionaliseringsslag doorgemaakt.

3

Dit gesprek liep vertraging op wegens ziekte van de gemeentesecretaris
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Financiële verantwoording
Zoals in eerdere jaarverslagen is genoemd heeft de RKC in 2017 en 2018 de raad verzocht het
budget voor de RKC aan te passen naar € 20.000 per jaar. Het besluit van de raad op 18 juni
2018 was om het budget voor de RKC niet structureel te verhogen. De raad heeft daarbij wel
aangegeven dat bij een nieuw onderzoek hiervoor budget beschikbaar gesteld kan worden.
De verantwoording van de middelen in 2019 is als volgt:
Omschrijving
Presentiegelden externe leden (incl. km)
Kosten overige werkzaamheden (interactie raad,
jaarverslag/ plan, AVG)
Kosten secretariële ondersteuning
Kosten lidmaatschap NVRR
Overige kosten (afscheid leden in 2018)
Kosten onderzoek
Totaal kosten 2019

Budget
2019
2.200
p.m.

In %

1.000
370
230
8.700
12.500

8%
3%
2%
70%
100%

18%

Lasten
2019
1.133
1.575

In %

865
370
32
8.412
12.387

7%
3%
0%
68%
100%

9%
13%

Toelichting
Gezien het beperkte budget heeft de RKC gestreeft om de overheadkosten (presentiegelden,
kosten overige werkzaamheden, secretarieel, NVRR en overig) tot een minimum te beperken,
teneinde zoveel mogelijk budget te besteden aan onderzoek. Omdat de RKC het belangrijk
vind om het onderzoeksonderwerp met de raad af te stemmen, is pas in oktober 2019 een
onderzoeksonderwerp gekozen. Door verdere vertraging in de start van het onderzoek als
gevolg van ambtelijke capaciteit, zoals eerder beschreven, heeft de Rkc besloten het geplande
onderzoeksbudget deels in de lasten 2019 op te nemen. Dit is conform de onderzoeksopzet.

Winnaar Goudvink 2019
Tot slot staan we nog kort stil bij
de Goudvink 2019. Op 29
november 2019 is
bekendgemaakt dat de
rekenkamercommissies
Koggenland, MedemblikOpmeer en Stede Broec,
Enkhuizen, Drechterland (SED)
de Goudvink 2019 hebben
gewonnen met het onderzoek
"Doelmatigheid
afvalstoffenheffing”. Zie verder
https://www.nvrr.nl/goudvink
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Hoofdstuk 3

Jaarplan 2020

De Rekenkamercommissie
De verwachting is dat de samenstelling van de RKC in 2020 grotendeels gelijk blijft.
De samenstelling van de RKC is eind februari 2020 als volgt:
Dhr. H.G. Wokke
voorzitter, extern lid (benoemd 23 mei 2016/23 april 2018)
Mevr. T.S. Blom
extern lid (benoemd 20 mei 2019)
Mevr. M.A.C. te Winkel
intern (raads)lid (benoemd 23 april 2018)
Mevr. K. van der Gaast
intern (raads)lid (benoemd 16 september 2019)
Vacature
extern lid
De RKC zal afhankelijk van de ontwikkelingen bezien om al dan niet in 2020 een extern lid te
werven.

Interactie met de gemeenteraad
Op de volgende momenten zal er interactie met de raad plaatsvinden:
- In maart 2020 wordt dit jaarverslag en jaarplan ter kennisgeving aan de raad gestuurd.
- Aanbieding en presentatie van het onderzoek “Financiële aspecten Jeugdzorg” in juni
2020.4
- In juni of september zal met de raad gesproken worden over nieuwe
onderzoeksonderwerpen voor de jaren 2020 en verder.
- Opstarten van een nieuw onderzoek in het derde of vierde kwartaal. Hiervoor zal dan
een onderzoeksopzet naar de raad worden gestuurd.

Onderzoeken 2020
In eerste instantie wordt het onderzoek “Financiële aspecten Jeugdzorg” uitgevoerd. Verder
zullen ontwikkelingen bij de NVRR (Doe mee onderzoeken) of onderzoeken van andere
regionale rekenkamers gevolgd worden. Zoals aangegeven zal in het derde of vierde kwartaal
2020 – afhankelijk van het budget- gestreefd worden om een nieuw onderzoek te starten.

Overige activiteiten
Ook in 2020 blijven we aandacht besteden aan de kwaliteitszorg van de RKC. De RKC
continueert haar inspanningen op het gebied van regionale samenwerking met andere
rekenkamercommissies in Westfriesland. Verder onderhoudt de RKC het contact met andere
rekenkamercommissies in Noord-Holland middels het overlegplatform “RKC’s boven het IJ”.
Overigens is het de bedoeling dat dit platform omgevormd wordt tot een regionaal NVRR.
overleg. We volgen de publicaties van de NVRR en nemen zo mogelijk deel aan hun jaarlijks
congres.
4

Als meer tijd nodig is of gezien de vergaderdrukte in juni voor de raad, dan zal dit in september plaats vinden.
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Budget 2020 (verhoging raadsvoorstel)
In onderstaand overzicht hebben we het huidig en het benodigd budget opgenomen.
Omschrijving
Huidige
In
Benodigd
In
Budget
%
Budget
%
Presentiegelden externe leden (incl. km)
1.300
10%
2.300
9%
Vergoedingen interne leden (*)
0
0%
2.400
10%
Kosten overige werkzaamheden
900
8%
1.500
6%
Kosten secretariële ondersteuning
1.000
8%
1.500
6%
Kosten lidmaatschap NVRR
370
3%
500
2%
Overige kosten
230
2%
300
1%
Kosten onderzoek
8.700
70%
16.500
67%
Totaal kosten 2020
12.500 100%
25.000 100%
(*) in het huidige budget zijn geen vergoedingen voor interne raadsleden opgenomen.
Conform het geharmoniseerde rechtpositiebesluit van november 2018 krijgen raadsleden die
lid zijn van een Rekenkamercommissie een toelage van 120 euro per maand.
Het benodigd budget is het budget, waarvoor een goed functionerende rekenkamercommissie
kan functioneren. Conform de bevindingen (november 2018) van de werkgroep lokale
rekenkamers ingesteld door het Ministerie van BZK betekent goed o.a.:
- Dat de rekenkamercommissie kwalitatief goed onderzoek kan doen in termen van
onderzoeksmethode, bevindingen, oordelen en wijze van rapportage;
- Dat vanuit het perspectief van de raad, de raad de rekenkamercommissie als
controle/kaderstellend instrument goed kan hanteren en hanteert
- Dat er minimaal 2 onderzoeken per jaar uitgevoerd kunnen worden voor een redelijk
budget.
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel versterking lokale rekenkamers (zie
hoofdstuk 1) staat hierover:
Voor onafhankelijke rekenkamers geldt de bestaande wettelijke norm die volgt uit artikel 81j, eerste
lid: De raad stelt, na overleg met de rekenkamer, de rekenkamer de nodige middelen ter
beschikking voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden. Dit wetsvoorstel brengt geen
verandering in deze normstelling. De regering is van mening dat bezuinigen op de
rekenkamerfunctie “penny wise, pound foolish” is en dat door de versterkte positie zware
bezuinigingen tot het verleden zullen gaan behoren. Een actieve rekenkamer kan bijdragen aan het
verbeteren van het functioneren van het gemeentebestuur door onderzoek te doen naar de
doelmatigheid, doeltreffendheid, en rechtmatigheid van het lokaal bestuur. Vanuit de samenleving
neemt de aandacht hiervoor ook steeds meer toe. In reactie op het Actieplan lokale rekenkamers
hebben VNG, NVRR en de Vereniging van Griffiers gevraagd om een normbudget voor rekenkamers
en rekenkamercommissies in te stellen naar gelang het inwonertal van gemeenten of in relatie tot
de uitkering uit het gemeentefonds. Een normbudget is echter geen wenselijke noch een effectieve
oplossing voor het probleem. Een normbedrag is strijdig met het budgetrecht van de raad en
waarborgt niet dat het rekenkamerbudget (goed) besteed wordt. Ook bestaat het onwenselijke risico
dat gemeenten die meer uitgaven dan de norm het budget van de rekenkamer verlagen. Wel zal de
regering, in overleg met genoemde organisaties, bezien hoe aan deze wettelijke normstelling verder
handen en voeten kan worden geboden.

De RKC Koggenland zal de landelijke ontwikkelingen volgen en de raad hierover informeren.
Voor het benodigde budget zal de griffie een raadsvoorstel voorbereiden.
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