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Onderwerp
Rekenkamerfunctie gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit
1. Kennis nemen van de evaluatie van de rekenkamerfunctie gemeente Tynaarlo
2. Het budget van de rekenkamercommissie Tynaarlo met in gang van 2015 verlagen tot € 25.000

Wat willen wij hiermee bereiken?
De rekenkamercommissie voert onderzoeken uit waarvan door de gemeenteraad de meerwaarde wordt
ingezien met name voor de controlerende rol van de raad. In het kader de huidige financiële positie van de
gemeente is het opportuun om ook op het budget van de Rekenkamercommissie te bezuinigen. Een budget van
€ 25.000 per jaar is ruim voldoende om de rekenkamer in de gelegenheid te stellen haar werk te doen en
jaarlijks ten minste één groot onderzoek uit te voeren. Voorgesteld wordt dan ook het budget voor de
rekenkamer te verlagen van € 33.105 naar € 25.000 Dit betekent dat er jaarlijks één onderzoek kan
plaatsvinden. (Onderzoekskosten en kosten Rekenkamerleden en ondersteuning)
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De toegevoegde waarde in relatie tot de kosten van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo (RKT) staat
ter discussie mede in het licht van de huidige financiële positie van de gemeente.
Naar aanleiding van een tweetal aangenomen amendementen in de gemeenteraad is het budget van de RKT
achtereenvolgens met € 20.000 gekort en weer met hetzelfde bedrag opgehoogd. Bij het laatste amendement
dat door de raad in zijn vergadering van 6 november 2012 is aangenomen is aangegeven dat de discussie over
nut en noodzaak van de RKT gevoerd moet worden. Uit de evaluatie omtrent nut en noodzaak van de
rekenkamerfunctie en de rekenkamercommissie in haar huidige vorm is gebleken dat de huidige structuur over
het algemeen gewaardeerd wordt evenals de onderwerpskeuze, de kwaliteit van de onderzoeken en het
functioneren van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo.
Wat ging er aan vooraf
De inrichting van de lokale rekenkamer zoals die in de Gemeentewet is neergelegd, is mede gebaseerd op de
inrichting van de Algemene Rekenkamer bij het Rijk. De Gemeentewet biedt de ruimte aan gemeenten om niet
voor een rekenkamer te kiezen, maar voor een zogenoemde rekenkamerfunctie. Een gemeente die daarvoor
kiest, heeft veel vrijheid bij de inrichting van de functie. De Gemeentewet schrijft daarbij wel voor dat de
rekenkamerfunctie dezelfde taken moet vervullen als een rekenkamer. In Tynaarlo is de rekenkamerfunctie
ingevuld als een rekenkamercommissie met externe leden. In 2005 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo
besloten tot het instellen van een rekenkamercommissie bestaande uit 3 externe leden. In het voorjaar 2006 zijn
de leden van de commissie benoemd en gestart met hun werkzaamheden. De commissieleden zijn voor een
periode van 5 jaar benoemd. Herbenoeming heeft na een evaluatie plaatsgevonden in december 2010.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Budget Rekenkamer is in 2014 € 33.105
Vanaf 2015 kan dit bedrag structureel verlaagd worden naar € 25.000. Dit betekent dat er een bedrag van
€ 8.105 bezuinigd kan worden en structureel ten gunste komt van het begrotingsresultaat.

Namens het presidium

P. Adema,

voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

