Sector/stafafdeling:
Portefeuillehouder:

Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

bestuurlijke zaken en middelen van 14 mei 2019

de Raad

d.d. 28 mei 2019

Onderwerp:
Invulling rekenkamerfunctie na 30 april 2019
Samenvatting
Ter versterking van zijn controlerende taak kan de raad een rekenkamer of rekenkamerfunctie
instellen. De raden van de gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee en Nissewaard
hebben uitgesproken daarin gezamenlijk op te trekken. Na evaluatie en overleg is gekozen om de
rekenkamerfunctie wederom te laten uitvoeren door Necker van Naem.

Gevraagde beslissing commissie:
De raad positief te adviseren om;
1.

een rekenkamerfunctie in te stellen conform de geldende Verordening regelende de

uitoefening van de rekenkamerfunctie Brielle;
2.

de heer drs. H.H. (Herman) Sietsma MPA, van bureau Necker van Naem, voor de duur

van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2023 te benoemen tot rekenkamerfunctionaris voor de
invulling van de rekenkamerfunctie;
3.
van

mevrouw dr. S. (Sabine) van Zuydam MSC, van bureau Necker van Naem, voor de duur
1

mei

2019

tot

en

met

30

april

2023

te

benoemen

tot

plaatsvervangend

rekenkamerfunctionaris;
4.

in te stemmen van de voorgelegde Dienstverleningsovereenkomst met Necker van Naem

ter invulling van de rekenkamerfunctie in de gemeente Brielle voor de duur van 1 mei 2019 tot
en met 30 april 2023;
5.

het college te verzoeken de voorgelegde Dienstverleningsovereenkomst met Necker van

Naem aan te gaan.
Gevraagde beslissing Raad:
1. een rekenkamerfunctie in te stellen conform de geldende Verordening regelende de
uitoefening van de rekenkamerfunctie Brielle;
2. de heer drs. H.H. (Herman) Sietsma MPA, van bureau Necker van Naem, voor de duur
van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2023 te benoemen tot rekenkamerfunctionaris voor
de invulling van de rekenkamerfunctie;
3. mevrouw dr. S. (Sabine) van Zuydam MSC, van bureau Necker van Naem, voor de duur
van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2023 te benoemen tot plaatsvervangend
rekenkamerfunctionaris;
4. in te stemmen van de voorgelegde Dienstverleningsovereenkomst met Necker van Naem
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ter invulling van de rekenkamerfunctie in de gemeente Brielle voor de duur van 1 mei
2019 tot en met 30 april 2023;
5. het college te verzoeken de voorgelegde Dienstverleningsovereenkomst met Necker van
Naem aan te gaan.
Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)

Onderwerp:
Invulling rekenkamerfunctie

1.

Inleiding
Ter versterking van zijn controlerende taak kan de raad een rekenkamer of
rekenkamerfunctie instellen. De raden van de gemeente Brielle, Hellevoetsluis,
Goeree-Overflakkee en Nissewaard hebben uitgesproken daarin gezamenlijk op te
trekken. Na evaluatie en overleg is gekozen om de rekenkamerfunctie wederom te
laten uitvoeren door Necker van Naem.

2.

Beoogd effect
Het beoogde resultaat is een rekenkamerfunctie in te stellen, een
(plaatsvervangend) rekenkamerfunctionaris voor de uitoefening van de
rekenkamerfunctie aan te wijzen en in te stemmen met de
dienstverleningsovereenkomst van Necker van Naem met ingang van
1 mei 2019 tot en met 30 april 2023. Daarmee wordt voldaan aan artikel 81oa
van de Gemeentewet.

3.

Argumenten
De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente een Rekenkamer heeft of bij
Verordening regels vaststelt voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie.
De gemeenteraad van Brielle heeft op 10 mei 2016 ingestemd met de keuze van
een rekenkamerfunctie volgens artikel 81oa van de Gemeentewet. De
gemeenteraad van Brielle heeft daartoe:


de ‘Verordening regelende de uitoefening van de rekenkamerfunctie Brielle’
vastgesteld;



het college opdracht gegeven een dienstverleningsovereenkomst met Necker
van Naem aan te gaan ter invulling van de rekenkamerfunctie voor de duur van
1 juli 2016 tot en met 30 april 2019;



de rekenkamerfunctionaris en zijn plaatsvervanger benoemd.

Goed beschouwd betreft de huidige invulling van de rekenkamerfunctie een
‘rekenkamercommissie naar het directeursmodel’, in handen gegeven van een
externe private partij.
De hiervoor genoemde verordening is ongewijzigd geldend. Er heeft een personele
wissel plaatsgevonden in de benoeming van de plaatsvervangend
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rekenkamerfunctionaris. Aan de dienstverleningsovereenkomst komt 30 april 2019
een eind.
Ook bij de gemeente Nissewaard, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en
Westvoorne geeft Necker van Naem -ieder afzonderlijk - invulling aan de
rekenkamerfunctie. Met deze gemeenten is, evenals voorgaande jaren, een traject
opgezet voor de invulling van de rekenkamerfunctie na 30 april 2019.

4.

Aanpak / uitvoering
In de commissie BZM heeft een evaluatie over het functioneren plaatsgevonden en
is dhr. AJ. Van Gorsel gevraagd om wederom in de klankbordgroep plaats te
nemen om de gevoelen van de commissie over te brengen.. Parallel liep een
traject tussen de afzonderlijke griffies en de directeur van Necker van Naem over
het functioneren van de rekenkamerfunctie.
De benoemingstermijn voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie is van 1 mei
2019 tot en met 30 april 2023. De reden om voor deze benoemingstermijn te
kiezen heeft meerdere gronden.
In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De toekomstige gemeenteraad
(vanaf maart 2022) heeft dan een jaar de tijd om zich te beraden op een gewenste
wijze van invulling van de rekenkamer/rekenkamerfunctie als ‘eigen’ controle
orgaan.
Een andere reden is, dat met de beoogde verlenging met ingang van 1 mei 2019
soepel kan worden overgegaan naar het proces van het verzamelen van
onderzoeksonderwerpen vóór de zomer van 2019, waarna in het najaar een
raadsworkshop kan worden gehouden.
Er is een klankbordgroep rekenkamerfunctie – met vertegenwoordigers uit de
griffies en raden van de gemeenten van Brielle, Goeree-Overflakkee,
Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.
Vanuit de commissie BZM heeft, zoals eerder gemeld dhr. A.J. van Gorsel
deelgenomen aan deze intergemeentelijke overlegstructuur. De klankbordgroep is
19 november 2018 bijeen geweest over het functioneren van de
rekenkamerfunctie en het vervolgtraject.
Uit de evaluatiegesprekken binnen de klankbordgroep rekenkamerfunctie bleek dat
de rekenkamerfunctie een positieve waardering krijgt van vier van de vijf
gemeenten.
De conclusie was, dat met uitzondering van de gemeente Westvoorne, de
gemeenten verder wensen te gaan met Necker van Naem. Deze uitkomst is
teruggekoppeld in het Presidium.

5.

Communicatie
Over het doorlopen proces is richting Presidium en college gecommuniceerd. De
curricula vitae van de voorgedragen personen liggen voor raadsleden ter inzage bij
de griffie.

6.

Consequenties/risico’s
Er wordt uitgegaan van het huidige budget rekenkamerfunctie. Voor de uitvoering
van de rekenkamerfunctie heeft de gemeente Brielle voor het jaar 2019 en verder
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€ 18.000,- in de begroting opgenomen. Hieronder vallen de kosten voor het in
stand houden van de rekenkamerfunctie en de onderzoeken.
Er is in de huidige periode geen wetswijziging geweest over de wijze waarop
invulling gegeven dient te worden aan de rekenkamerconstructie. Vooralsnog
kunnen we uitgaan van de huidige situatie. Indien de wet 'Versterking decentrale
rekenkamers' van minister Ollongren van het Ministerie BZK op termijn wordt
aangenomen, wordt bezien welke consequenties het hoofd moet worden gebogen.
7.

Voorstel
U wordt voorgesteld te besluiten:
1.

een rekenkamerfunctie in te stellen conform de geldende Verordening

regelende de uitoefening van de rekenkamerfunctie Brielle;
2.

de heer drs. H.H. (Herman) Sietsma MPA, van bureau Necker van Naem,

voor de duur van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2023 te benoemen tot
rekenkamerfunctionaris voor de invulling van de rekenkamerfunctie;
3.

mevrouw dr. S. (Sabine) van Zuydam MSC, van bureau Necker van Naem,

voor de duur van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2023 te benoemen tot
plaatsvervangend rekenkamerfunctionaris;
4.

in te stemmen van de voorgelegde Dienstverleningsovereenkomst met

Necker van Naem ter invulling van de rekenkamerfunctie in de gemeente Brielle
voor de duur van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2023;
5.

het college te verzoeken de voorgelegde Dienstverleningsovereenkomst met

Necker van Naem aan te gaan.

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage(n):





verordening op de rekenkamercommissie



dienstverleningsovereenkomst



cv drs. H.H. Sietsma



cv dr. S. van Zuydam

bijlagen meezenden
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