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In 2017 en 2018 heeft de Rekenkamercommissie (RKC) de raad verzocht het budget voor de
RKC aan te passen naar € 20.000 per jaar. De raad heeft op 18 juni 2018 besloten om het
budget voor de RKC niet structureel te verhogen. De raad heeft daarbij aangegeven dat bij
een nieuw onderzoek hiervoor budget beschikbaar gesteld kan worden.
Met dit voorstel wordt u gevraagd de eerdere raadsbesluiten te heroverwegen en het
budget voor de rekenkamer voor 2020 te verhogen naar € 25.000,-.

Budgetrecht raad
1.
2.

BEOOGD
RESULTAAT

ONDERBOUWING

Voor het jaar 2020 het budget voor de RKC incidenteel te verhogen met € 10.100
tot een totaalbudget van € 25.000 en dit te dekken uit de algemene reserve;
De begroting 2020 dienovereenkomstig aan te passen.

Door het bepalen van het werkbudget wordt de RKC in staat gesteld onafhankelijk
onderzoek uit te voeren.

De Gemeentewet stelt dat de RKC de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
van het gemeentebestuur onderzoekt. In de onderzoeken beantwoordt de RKC de vraag
of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed.
De RKC is een instrument van de gemeenteraad (art. 18.o Gemeentewet). Het is dan ook
aan de gemeenteraad om het werkbudget te bepalen zodat de RKC haar onafhankelijke
onderzoek kan uitvoeren.

De RKC heeft haar Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 opgesteld (zie bijlage)
In het jaarplan is een overzicht opgenomen (blz. 11) met de verdeling van het huidig door
de raad beschikbare budget, en het benodigde budget voor 2020 en verder.
Volledigheidshalve is het overzicht in dit raadsvoorstel overgenomen.
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Omschrijving
Presentiegelden externe leden
(incl. km)
Vergoedingen interne leden *
Kosten overige
werkzaamheden
Kosten secretariële
ondersteuning
Kosten lidmaatschap NVRR
Overige kosten
Kosten onderzoek

Totaal kosten 2020

Huidige
Budget

In
%

Benodigd
Budget

In
%

1.300

10%

2.300

9%

0

0%

2.400

10%

900

8%

1.500

6%

1.000

8%

1.500

6%

370
230
8.700

3%
2%
70%

500
300
16.500

2%
1%
67%

12.500

100%

25.000

100%**

* de interne leden ontvangen sinds 2019 op basis van het Rechtspositiebesluit een maandelijkse vergoeding.
In het overzicht wordt nog uitgegaan van 120 euro per maand, dit is inmiddels verhoogd naar 124,85 euro
per maand (totaal: 2966,40 euro).
** de percentages zijn afgerond.

Toelichting op het overzicht
 De benodigde budget presentiegelden voor de externe leden wordt verhoogd
In het overzicht is opgenomen dat de presentiegelden voor de externe leden 1000 euro
hoger wordt dan in 2019. De laatste jaren is er een te lage frequentie geweest voor
vergaderingen en is een ontstane vacature nog niet ingevuld. De verhoging komt dus voort
uit enerzijds het normaliseren van de vergaderfrequentie en anderzijds omdat zo mogelijk
ruimte ontstaat voor een het nog aan te trekken derde externe lid zodat de RKC compleet
is. De RKC telt op dit moment 2 externe leden.
 Het budget vergoeding interne leden wordt overgeheveld naar het budget RKC
De vergoeding voor de interne leden is in 2019 betaald uit het budget dat is gevormd voor
de gevolgen van de wijziging in de Rechtspositieregeling voor bestuurders. Vanaf 2020
wordt de vergoeding van de interne leden uit dat budget overgeheveld naar het budget
van de RKC. Dit maakt de totaalkosten van de RKC inzichtelijker en de toeschrijving
rechtmatig.
 Het budget voor onderzoekskosten wordt verhoogd
In de verordening RKC Koggenland 2017 staat: “De rekenkamercommissie verricht minimaal
één meer omvangrijk dan wel twee kleinere onderzoeken per jaar, voor zover dat past
binnen het budget.” Een gemiddeld onderzoek kost, afhankelijk van onderwerp, aanpak en
omvang van de gemeente al snel tien tot vijftienduizend euro. Met het budget dat de raad
tot op heden beschikbaar heeft gesteld, is voor de komende periode slechts één onderzoek
per jaar mogelijk.
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Het belang van goed RKC-onderzoek is de afgelopen jaren toegenomen en zal nog meer
toenemen door de aanzienlijke uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket. Het is dan
ook belangrijk dat de RKC kwalitatief en gedegen onderzoek kan uitvoeren. Budget voor
meer dan één onderzoek per jaar of een uitgebreider onderzoek geeft de RKC de
gelegenheid zich verder te ontwikkelen tot een instrument dat een grotere meerwaarde
kan hebben voor Koggenland, en beter aansluit bij de uitgangspunten van het wetsvoorstel
omtrent de versterking lokale rekenkamers.
Het verhogen van het budget van de RKC biedt de mogelijkheid om het niet benutte
budget te reserveren voor groter onderzoek dat extra inspanning vergt. Daarnaast geeft
het de RKC de mogelijkheid om op complexe beleidsterreinen waar u wellicht expertise
mist, onderzoeken uit te voeren die toegevoegde waarde leveren voor Koggenland om
lessen te leren over wat er in de toekomst beter kan.
De Rekenkamercommissie heeft het voornemen om samen met de raad ook de
meerjarenonderzoeksplanning te bespreken. Dit krijgt dan een plek in het jaarplan 2021.
FINANCIËN

DUURZAAMHEID

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

PACT VAN

Voorgesteld wordt het budget van de RKC voor 2020 op te hogen van € 12.500 naar €
25.000. Een deel van de ophoging bestaat uit een bedrag van € 2.400, welke uit de nieuwe
rechtspositieregeling komt. Dit bedrag hoeft daarom niet opnieuw toegevoegd te worden.
Daarom wordt voorgesteld om € 10.100 (€ 12.500 minus € 2.400) éénmalig te onttrekken uit
de algemene reserve. De structurele vraag van € 10.100 wordt via de kadernota 2021
voorgesteld.
Niet van toepassing
 De RKC kan de raad toch vragen om een aanvullend budget voor onderzoek?
Het huidige onderzoeksbudget is toereikend voor een klein tot normaal onderzoek. Voor
het gewenste tweede onderzoek dient de RCK jaarlijks de raad om een aanvullende budget
te vragen. Het is niet gewenst dat de RKC steeds budget aan de raad vraagt per (soort)
onderzoek, want dan komt de onafhankelijkheid van de RKC in het geding. Keuze voor
onderzoeken kunnen een politieke lading hebben. Het doel van de wetgever en het
wetsvoorstel lokale rekenkamers is dat de onafhankelijkheid van de RKC is gewaarborgd.
Het aanvragen van een aanvullend budget zorgt voor vertraging in het onderzoek en extra
ambtelijke capaciteit voor het doen van de aanvraag en de verwerking daarvan. Mede
daarom wordt u geadviseerd om het RKC-budget voor het jaar 2020 incidenteel te
verhogen. In de kadernota 2021 zal u worden voorgesteld het budget structureel te
verhogen.
Niet van toepassing.

WESTFRIESLAND

COMMUNICATIE

1. De RKC wordt geïnformeerd over het genomen besluit.
2. Het budget voor de RKC wordt aangepast op o.a. de gemeentelijke website
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BIJLAGEN

1.
2.

Rekenkamercommissie Definitief Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020;
Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2017.

Datum: 6 mei 2020
Rekenkamercommissie Koggenland
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