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Instelling Rekenkamer Albrandswaard 2020
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31 augustus 2020

Portefeuillehouder

Zaaknummer
188771
Openbaar

E-mailadres opsteller:
e.v.d.matten@albrandswaard.nl

Geadviseerd besluit
1. Een rekenkamer in te stellen.
2. Deze te organiseren met een eenhoofdige leiding en
- de heer drs. P. Hofstra RO CIA, directeur Rekenkamer Rotterdam, te benoemen tot directeur;
- de heer dr. R. Willemse, bureauhoofd Rekenkamer Rotterdam, te benoemen tot plaatsvervangend
directeur.
3. De Verordening Rekenkamer Albrandswaard 2020 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van
de Verordening Rekenkamercommissie Albrandswaard 2015.

Voorstel
Inleiding
Elke gemeente is verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie te hebben. De rekenkamer of
rekenkamercommissie doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid
(verloopt de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt), de doeltreffendheid (zijn de beoogde
beleidsdoelen daadwerkelijk behaald) en de rechtmatigheid (voldoet de uitvoering aan wettelijke
kaders en regelgeving) van het door het college gevoerde bestuur. Wettelijk is bepaald dat elke
rekenkamer of rekenkamercommissie autonoom is in het te voeren onderzoek en het bepalen van
onderzoeksonderwerpen.
Sinds 1 januari 2019 heeft de Rekenkamercommissie Albrandswaard geen voorzitter, leden en
secretaris meer. De maximale benoemingstermijn (12 jaar) van drie van de vier leden was verstreken
en de overigen wilden ook stoppen. Het presidium heeft zich in het voortraject uitgesproken niet direct
te opteren voor het bemensen van de Rekenkamercommissie, maar het gesprek aan te gaan met de
directeur van de Rekenkamer Rotterdam om zich - net als vier andere gemeenten in de regio mogelijk bij deze rekenkamer aan te sluiten. Het eerste verkennende gesprek met directeur P. Hofstra
en de griffier heeft in september 2019 plaatsgevonden. Door diverse omstandigheden heeft het traject
daarna grote vertraging opgelopen. Pas in juli 2020 is een constructief gesprek geweest tussen een
delegatie van de gemeenteraad en de griffier met directeur P. Hofstra en diens plaatsvervanger R.
Willemse, respectievelijk beoogd directeur en plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer
Albrandswaard. Het presidium heeft op 14 juli vervolgens geadviseerd te opteren voor een aansluiting
bij de Rekenkamer Rotterdam.
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Aansluiting bij de Rekenkamer Rotterdam ligt in de lijn van nieuwe wetgeving die naar verwachting
volgend jaar van kracht wordt. Het wetsvoorstel ‘Versterking decentrale rekenkamers’ ligt momenteel
bij de Tweede Kamer. De wetgever wil dat gemeenten een onafhankelijke rekenkamer instellen en dat
de rekenkamers zich in regionaal verband versterken. Ook krijgen de rekenkamers nog meer
onderzoeksbevoegdheden dan dat zij hebben ten opzichte van de rekenkamercommissies.
Beoogd effect
De controlerende taak van de gemeenteraad wordt professioneel ondersteund door de rekenkamer
Rotterdam.
Argumenten
1.1 waarmee de raad een toekomstbestendig controle-instrument heeft
Er ligt momenteel een wetsvoorstel in het parlement om de functie van de rekenkamer te versterken
(Wet versterking decentrale rekenkamers). Hierin is opgenomen dat elke gemeente een
onafhankelijke rekenkamer instelt, eventueel samen met andere gemeenten. Daarnaast worden ook
de bevoegdheden van rekenkamers uitgebreid. Zo kunnen zij straks onderzoek instellen naar de
contracten met privaatrechtelijke rechtspersonen waarmee bijvoorbeeld zorg of maatschappelijke
ondersteuning in het sociale domein wordt ingekocht. Ook de mogelijkheden om onderzoek te doen
naar subsidies, garanties en leningen worden verruimd.
2.1 door het hanteren van een zogenaamd directeursmodel wordt aansluiting bij de Rekenkamer
Rotterdam geëffectueerd.
De wet biedt gemeenten de keuze tussen een collegiale rekenkamer of een eenhoofdige rekenkamer
(Kamerstukken II 2000/01, 27 751, nr. 3, p. 99 (MvT). In de Verordening Rekenkamer Albrandswaard
2020 is geregeld dat er een vaste begeleidingsgroep, bestaande uit 3 leden van de auditcommissie, is
die als klankbord voor de rekenkamer fungeert. Deze begeleidingsgroep, houdt vinger aan de pols bij
het onderzoeksproces en kan snel schakelen indien nodig. Op deze manier is communicatie met de
rekenkamer zo optimaal mogelijk georganiseerd (Kamerstukken II 2000/01, 27 751, nr. 3. p. 67 (MvT).
2.2 de Rekenkamer Rotterdam is een professionele, regionale organisatie
Afgelopen 12 jaar heeft de Rekenkamer Rotterdam heeft zich waargemaakt als een gedegen,
professioneel onderzoeksbureau. Continuïteit is daarmee verzekerd. Behalve voor de gemeenteraad
van Rotterdam, treedt zij ook als rekenkamer op voor de gemeenteraden van Barendrecht, Capelle ad
IJssel, Krimpen ad IJssel en Langsingerland. Schaalvoordelen zijn mogelijk doordat bepaalde
onderzoeken al eerder zijn gedaan bij andere gemeenten en er onderzoeken samen met andere
gemeenten kunnen worden uitgevoerd. Een andere meerwaarde is dat onderzoeksresultaten
eventueel direct kunnen worden gebenchmarkt met gemeenten in de regio.
2.3 de Rekenkamer Rotterdam is onafhankelijk
De Rekenkamer Albrandswaard bepaalt zelfstandig welke onderzoeken zij doet voor de
gemeenteraad. De directeur van de Rekenkamer doet jaarlijks een ronde langs de stakeholders; alle
fracties, de griffier, het college, de burgemeester en de gemeentesecretaris. Uit deze gesprekken
wordt een groslijst van onderzoeksonderwerpen gedestilleerd. Tijdens een jaarlijkse stemkastjesavond
wordt door de hele gemeenteraad bepaald welke onderwerpen interessant zijn om te onderzoeken.
De gemeenteraad kan de rekenkamer verzoeken om een bepaald onderzoek in te stellen. De
directeur bepaalt in overleg met de begeleidingsgroep jaarlijks welke onderwerpen in aanmerking
komen voor onderzoek en stelt de gemeenteraad hiervan op de hoogte. Criteria die hierbij worden
gehanteerd zijn actualiteit van de onderwerpen en de actuele informatiebehoefte van de
gemeenteraad. Het onderzoeksrapport bevat conclusies en aanbevelingen aan het gemeentebestuur.
De directeur heeft de laatste controle op het onderzoeksrapport en geeft daarop zijn oordeel na hoor
en wederhoor bij het college of eventuele andere belangrijke stakeholders.
2.4 de Rekenkamer Rotterdam biedt een totaalpakket
De Rekenkamer Rotterdam heeft haar eigen onderzoeksteam en heeft daardoor minder
onderzoekskosten in relatie tot het totale budget. Sporadisch kan het voorkomen dat externe
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deskundigheid wordt ingehuurd. Vanuit de wet heeft een rekenkamer nu al de ruimst mogelijke
onderzoeksbevoegdheden.
2.5 aansluiting bij de Rekenkamer Rotterdam past binnen het bestaande budget
Het budget voor de rekenkamer bedraagt bij aanvang 1,50 euro per inwoner. Dit budget wordt vanaf
2021 geïndexeerd. Met dit budget kan één gedegen onderzoek per jaar worden uitgevoerd.
3.1 hiermee worden de kaders vastgesteld waarbinnen de Rekenkamer Albrandswaard functioneert
De relatie van de gemeenteraad met de Rekenkamer Albrandswaard is hierin geregeld (zie bijlage 1).
Overleg gevoerd met
de gemeentesecretaris, de directeur en plaatsvervangend directeur van de rekenkamer Rotterdam
Kanttekeningen
1.1 het alternatief voor aansluiting bij rekenkamer Rotterdam is het behouden van een
rekenkamercommissie (rkc), al dan niet in regionaal verband.
Meerdere malen is onderzocht of de gemeenten Ridderkerk of Barendrecht wilden meedoen in het
instellen van een regionale rkc. De raden van de beide gemeenten zijn afgelopen jaren consistent
gebleken in hun opvatting hiervoor niet te kiezen.
De overwegingen in het presidium om niet te opteren voor een eventuele voortzetting van een rkc
waren dat:
- bij werving en selectie van een voorzitter en leden vaak wordt gevist in dezelfde vijver, want veel
kandidaten zijn lid van andere rekenkamers/rkc's;
- het lidmaatschap van een rekenkamer een nevenfunctie is, waarbij expertise, tijdsinvestering en het
innemen van een onafhankelijke positie niet opweegt ten opzichte van een professionele rekenkamer;
- onderzoeken in principe extern worden uitgezet. Hierbij gaan overheadkosten en winstmarges ten
koste van het budget voor onderzoek. Ook moeten externen zich opnieuw verdiepen in de materie;
- een rkc niet de ruime onderzoeksbevoegdheden voor onderzoek heeft die de rekenkamer nu al
wettelijk heeft en welke nog worden uitgebreid.
Een rkc is wettelijk gezien net zo onafhankelijk als een rekenkamer. Sturing op een rkc heeft de raad
dan alleen door invloed te hebben op de samenstelling van de rkc, zoals dit ook geldt voor de keuze
van de directeur van de rekenkamer. In de keuze van onderzoeksonderwerpen en
onderzoeksbureaus is de rkc net zo autonoom als de rekenkamer. Door te werken met een specifieke
Begeleidingsgroep Rekenkamer is sturing op het onderzoeksproces en dus behartiging van de
belangen van het optimaal uitvoeren van het controle-instrument van de raad gewaarborgd.
1.2 de Rekenkamer Rotterdam heeft meerdere klanten
De ervaring moet leren of daadwerkelijk beschikbaarheid gevraagd kan worden op voor de gemeente
wenselijke momenten.
1.3 indien het budget in een jaar niet gebruikt wordt, wordt tot een maximum van 40% gereserveerd
om in het volgende jaar te gebruiken
Het budget blijft beschikbaar voor de rekenkamer.
2.1 de maximale benoemingstermijn van de huidige directeur Rekenkamer Rotterdam loopt medio
2021 af
De benoemingstermijn van de directeur rekenkamer Albrandswaard loopt gelijk met die van de
rekenkamer Rotterdam, die wordt benoemd voor de duur van zes jaar met een mogelijkheid tot
verlenging. De gemeente Albrandswaard kan invloed uitoefenen in de sollicitatieprocedure voor een
nieuwe directeur. De Rekenkamer Albrandswaard volgt de door de Rekenkamer Rotterdam
voorgedragen kandidaat en zal deze separaat benoemen. Ditzelfde model van benoeming hanteert de
gemeente Albrandswaard van de (kinder)ombudsman Albrandswaard, die dat ook voor de gemeente
Rotterdam en andere gemeenten is.
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2.2 Aansluiting is voor een periode van zes jaar en niet tussentijds opzegbaar
Tenzij hiertoe een significante aanleiding is. Aan de andere kant geeft dit wel de nodige continuïteit
van het controle-instrument.
Uitvoering/vervolgstappen
In overleg met de directeur van de rekenkamer wordt zo spoedig mogelijk een kennismakingstraject
met de fracties en andere belanghebbenden opgestart.
Financiële informatie
Aansluiting bij de Rekenkamer Rotterdam valt binnen het huidige budget. Dit bedrag wordt jaarlijks
geïndexeerd. In de Verordening staat opgenomen dat een deel van het onderzoeksbudget mag
worden gereserveerd als onderzoeksreserve.
Communicatie/participatie na besluitvorming

Bijlagen
1. Verordening rekenkamer Albrandswaard 2020 DEF.docx
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Instelling Rekenkamer
Albrandswaard 2020

Gemeenteraad:
5 oktober 2020

Zaaknummer:
188771

gelet op
artikelen 81a-81k en 182-185 van de Gemeentewet
overwegende, dat
elke gemeente bij wet verplicht is om een rekenkamer of een rekenkamerfunctie te hebben die
onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door
het gemeentebestuur uitgevoerde beleid;
de gemeente Albrandswaard sinds 2019 geen actieve rekenkamercommissie meer heeft, omdat de
maximale benoemingstermijnen van de meeste leden waren verstreken;
aansluiting bij de Rekenkamer Rotterdam tot effect heeft dat de professionaliteit, continuïteit en
toekomstigbestendigheid van de invulling van het controle-instrument van de gemeenteraad wordt
gewaarborgd;

BESLUIT:
1. Een rekenkamer in te stellen.

2. Deze te organiseren met een eenhoofdige leiding en
- de heer drs. P. Hofstra RO CIA, directeur Rekenkamer Rotterdam, te benoemen tot directeur;
- de heer dr. R. Willemse, bureauhoofd Rekenkamer Rotterdam, te benoemen tot plaatsvervangend
directeur.

3. De Verordening Rekenkamer Albrandswaard 2020 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van
de Verordening Rekenkamercommissie Albrandswaard 2015.
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De raad van de gemeente Albrandswaard;
gelezen het advies van het presidium van 14 juli 2020;
gelet op artikel 81a tot en met 81k en de artikelen 182 tot en met 185 van de
Gemeentewet;
besluit
vast te stellen de ‘Verordening op de Rekenkamer Albrandswaard 2020’.
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Rekenkamer: Rekenkamer Albrandswaard ex artikel 81a tot en met 81k van
de Gemeentewet;
b. directeur: de directeur van de Rekenkamer zoals bedoeld in artikel 4;
c. directie: de directie van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
d. raad: de gemeenteraad van Albrandswaard;
e. griffie: de griffie van de gemeente Albrandswaard;
f.
college: het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard;
g. BAR-organisatie: de ambtelijke organisatie van de gemeente;
h. betrokkene(n): degene(n) wiens taakuitvoering (mede) voorwerp van
onderzoek is of is
geweest;
i.
begeleidingsgroep: de vaste Begeleidingsgroep Rekenkamer zoals bedoeld
in artikel 3;
j.
orgaan: ieder bestuursorgaan van de gemeente;
Artikel 2 Rekenkamer
1.
Er is een Rekenkamer.
2.
De Rekenkamer voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid
en rechtmatigheid van door het bestuur gevoerde bestuur.
3.
De Rekenkamer heeft één lid, dat wordt aangeduid met de titel ‘directeur van
de Rekenkamer Albrandswaard’, en één plaatsvervangend lid, dat wordt
aangeduid met de titel ‘plaats- vervangend directeur van de Rekenkamer
Albrandswaard’;
4.
De artikelen van deze verordening zijn op de plaatsvervangend directeur van
de Rekenkamer Albrandswaard van overeenkomstige toepassing.
5.
De directeur is niet ondergeschikt aan enig orgaan.
6.
De directeur is geen ambtenaar in de zin van het Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Albrandswaard of de BARorganisatie".
Artikel 3 Begeleidingsgroep Rekenkamer
1.
Er is een vaste begeleidingsgroep voor de Rekenkamer, die bestaat uit drie
door de auditcommissie uit haar midden aangewezen leden.
2.
De begeleidingsgroep onderhoudt de contacten tussen de raad en de
Rekenkamer.
3.
De onderzoeksopzet wordt voorafgaand aan het onderzoek besproken in de
begeleidingsgroep.
4.
De (plaatsvervangend) griffier treedt op als ambtelijk secretaris van de
begeleidingsgroep en als eerste aanspreekpunt voor de directeur van de
Rekenkamer.
Artikel 4 Benoeming directeur en plaatsvervangend directeur
1.
Als directeur van de Rekenkamer Albrandswaard wordt benoemd de
directeur van de Rekenkamer Rotterdam.
2.
Als plaatsvervangend directeur wordt benoemd het bureauhoofd van de
Rekenkamer Rotterdam.
3.
Ten aanzien van de directeur is artikel 81g van de Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 5 Nevenfuncties
1.
De directeur is niet tevens bestuurder of persoon in dienst van een
publiekrechtelijk samenwerkingsverband waarin de gemeente
Albrandswaard deelneemt.
2.
De directeur vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst
is met het oog op een goede vervulling van zijn directeurschap.
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De directeur maakt openbaar welke nevenfuncties hij vervult.
Artikel 6 Budget van de Rekenkamer
1. De Rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting
beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen en ontvangsten te innen ten
behoeve van de uitvoering van haar taken.
2. De Rekenkamer doet jaarlijks voor 1 april een voorstel aan de raad voor de
nodige middelen voor een goede uitoefening van de taken.
3. De Rekenkamer wordt jaarlijks door de raad een budget beschikbaar gesteld
ten behoeve van de uitvoering van haar taken.
4. Het budget wordt jaarlijks gecorrigeerd met het inflatiepercentage.
5. De Rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig
begrotingsjaar die zij voor haar taken heeft gedaan in het jaarverslag aan de
raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid van de Gemeentewet.
6. De Rekenkamer is gemachtigd om een deel van het budget tot een
maximum van 40 procent te reserveren als onderzoeksreserve.
Artikel 7 Onderzoeksjaarplan
1. Jaarlijks biedt de Rekenkamer Albrandswaard een onderzoeksjaarplan ter
kennisname aan de raad aan. Dit onderzoeksplan maakt deel uit van het
jaarverslag over het laatst afgesloten jaar.
2. In het onderzoeksjaarplan wordt per onderwerp aangegeven:
a. de afbakening van het onderzoeksterrein;
b. de formulering van de onderzoeksopdracht;
c. de eventuele randvoorwaarden;
d. de planning.
Artikel 8 Overige bevoegdheden
1. De Rekenkamer kan, voor zover dat naar haar oordeel ten behoeve van het
onderzoek is vereist, zonder toestemming alle plaatsen betreden van het
betrokken orgaan of de directie.
2. Organen, diensten en instellingen als bedoeld in artikel 184 Gemeentewet
dienen op verzoek van de Rekenkamer binnen een maand te reageren,
tenzij de Rekenkamer anders bepaalt.
Artikel 9 Rapportage
1. De directeur Rekenkamer stelt het betrokken orgaan in de gelegenheid om,
tenzij de Rekenkamer anders bepaalt, binnen een termijn van twee weken
zijn zienswijze op de voorlopige onderzoeksresultaten aan de Rekenkamer
kenbaar te maken. Indien de resultaten daartoe aanleiding geven kan de
directeur van de Rekenkamer terzake conceptaanbevelingen aan het
betrokken orgaan opnemen.
2. Na ambtelijke hoor- en wederhoor ten aanzien van de feiten zoals bedoeld in
lid 1 formuleert de Rekenkamer haar conclusies en aanbevelingen in een
conceptonderzoeksrapport.
3.

3.

4.

De directeur van de Rekenkamer stelt het betrokken orgaan in de gelegenheid om
binnen een termijn van drie weken, tenzij de Rekenkamer anders bepaalt, schriftelijk
te reageren op de het conceptonderzoeksrapport en, indien van toepassing, op de
conceptaanbevelingen. Het betrokken orgaan deelt, indien van toepassing, tenminste
mee:
a. welke aanbevelingen worden overgenomen; of
b. indien aanbevelingen niet worden overgenomen, de motivering waarom van
aanbevelingen wordt afgeweken.
Na ontvangst van de schriftelijke reactie sluit de Rekenkamer haar onderzoek af en
stelt een definitief rapport op waarin de resultaten van haar onderzoek en, indien
van toepassing, de aanbevelingen, alsmede de reacties hierop zijn opgenomen.

Artikel 10 Behandeling door de raad
1.
De griffie vormt voor de Rekenkamer het eerste aanspreekpunt voor
praktische aangelegenheden aangaande de raad.
2.
Een onderzoeksrapport van de Rekenkamer wordt door de directeur
schriftelijk aangeboden aan de raad.
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vanaf het moment van ontvangst door de gemeenteraad is een rapport
openbaar, tenzij de directeur verzoekt om een embargo.
Na ontvangst van het rapport zendt de griffie het rapport onverwijld door naar
alle raadsleden en plaatst dit op de Lijst ingekomen stukken van de
eerstvolgende raadsvergadering, mits twee weken daarvoor ontvangen.
De Rekenkamer wordt zo spoedig mogelijk na toezending van het
onderzoeksrapport aan de raad in de gelegenheid gesteld het rapport toe te
lichten in een vergadering van een raadscommissie en eventuele vragen te
beantwoorden.
Op voorstel van de griffier adviseert de agendacommissie de gemeenteraad
of en zo ja in welke raadscommissie(s) inhoudelijke behandeling van het
rapport zal plaatsvinden.
Ten behoeve van de raadsbehandeling wordt door de griffie een
raadsvoorstel opgesteld met conceptraadsbesluit. Het conceptbesluit bevat
indien van toepassing een opdracht aan het onderzochte orgaan en/of
betrokkenen om binnen twee maanden met een plan van aanpak ter
uitvoering van de door de raad overgenomen aanbevelingen te komen.
De directeur wordt uitgenodigd de behandeling van het rapport in de
commissie(s) bij te wonen om daar het rapport toe te lichten en eventuele
vragen te beantwoorden. Tevens kunnen vragen aan het college worden
gesteld
De raad behandelt het onderzoeksrapport zo spoedig mogelijk, waarbij als
uitgangspunt een termijn wordt gehanteerd van uiterlijk drie maanden na
publicatie van het rapport.

Artikel 11 Plan van aanpak ter uitvoering van de door de raad overgenomen
aanbevelingen
1. Het onderzochte orgaan biedt het plan van aanpak schriftelijk aan de
gemeenteraad aan.
2. Na ontvangst van het plan van aanpak plaatst de griffie het op de lijst van
ingekomen stukken van de eerstvolgende raadsvergadering, mits twee
weken daarvoor ontvangen. Op voorstel van de griffier adviseert de
agendacommissie de gemeenteraad of en zo ja in welke raadscommissie(s)
behandeling van het plan van aanpak zal plaatsvinden.
3. Na advisering door de betreffende raadscommissie(s) beslist de
gemeenteraad over de vaststelling van het plan van aanpak.
Artikel 12 Inwerkingtreding
Acht dagen na bekendmaking treedt deze verordening in werking.
De Verordening Rekenkamercommissie gemeente Albrandswaard 2015 wordt
ingetrokken per dezelfde datum.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Albrandswaard
in zijn openbare vergadering van 5 oktober 2020
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TOELICHTING
Artikelsgewijze toelichting op de Verordening Rekenkamer Albrandswaard
2020
Artikel 1 begripsbepalingen
Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen
telkens in zijn geheel moeten worden uitgeschreven.
Artikel 2 Rekenkamer
De raad kan op grond van de Gemeentewet een gemeentelijke Rekenkamer
instellen. Daarnaast moet de raad bepalen hoeveel leden de kamer zal hebben.
Artikel 3 Begeleidingsgroep Rekenkamer
De auditcommissie wijst uit haar midden een vaste begeleidingsgroep aan in die
het aanspreekpunt is voor de directeur van de Rekenkamer. De taken van de
begeleidingsgroep zijn het bespreken van het plan van aanpak voor het
onderzoek, het adviseren over programmering en de politiek bestuurlijke
afhandeling van de rapporten.
Artikel 4 Benoeming lid en plaatsvervangend lid
De leden leggen de eed of belofte af in de vergadering van de raad (conform art.
81g van de Gemeentewet).
In de verordening wordt geregeld dat de vigerende directeur van de Rekenkamer
Rotterdam benoemd wordt tot directeur van de Rekenkamer Albrandswaard. Er
ontstaat in deze constructie geen dienstverband met de gemeente
Albrandswaard. Wanneer aan de directeur Rekenkamer Rotterdam ontslag wordt
verleend, volgt Albrandswaard automatisch in het ontslag. Het is de bedoeling dat
er een koppeling is tussen de functie directeur Rekenkamer Rotterdam en de
functie directeur Rekenkamer Albrandswaard en niet in de persoon.
Artikel 5 Nevenfuncties
In artikel 81f van de Gemeentewet worden de incompatibiliteiten met het
lidmaatschap van de rekenkamer geregeld. Artikel 5 van deze verordening is
hierop een aanscherping.
Artikel 6 Budget van de Rekenkamer
Voor de hoogte van het budget wordt uitgegaan van € 1,50 per inwoner. De
Rekenkamer kan tot een maximum van 40% van het jaarbudget reserveren als
egalisatiereserve. Met de reserve kan de rekenkamer de continuïteit alsmede
haar onafhankelijkheid aangaande reikwijdte en diepgang waarborgen. Het is
lastig om aan het eind van de periode precies op 0 uit te komen. Soms moeten
net even wat meer dagen gedraaid worden, vanwege bijvoorbeeld een complexer
wederhoor dan gedacht. Om te voorkomen dat een onderzoek dan opeens
tijdelijk gestopt moet worden, is uitputting uit een reserve wenselijk. Dit zal
uiteraard nog niet bij het eerste onderzoek aan de orde zijn. Daarvan is het zaak
zonder meer binnen het budget te blijven.
Artikel 7 Onderzoeksjaarplan
De onafhankelijkheid van de Rekenkamer blijkt onder andere uit het feit dat zij
zelfstandig bepaalt welke onderzoeken worden ingesteld. De Rekenkamer kan op
verzoek van de raad een onderzoek instellen, maar is daartoe niet verplicht. De
Rekenkamer betrekt de raadsleden via een stemkastsessie. Daar worden
verschillende onderzoeksonderwerpen voorgelegd na een bezoek van de
Rekenkamer aan de fracties en college.
Artikel 8 Overige bevoegdheden
Naast de bevoegdheden van de Rekenkamer die neergelegd zijn in de artikelen
182 tot en 185 van de Gemeentewet regelt dit artikel van de verordening de
toegang tot de gebouwen.
Artikel 9 Rapportage
Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partij
de kans krijgt om te reageren op het (nog niet gepubliceerde) ontwerponderzoeksrapport. Er vindt dan wederhoor plaats waarbij de feitelijke
bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien aan de betreffende ambtenaren
worden voorgelegd met de vraag eventuele onjuistheden uit te halen en te
corrigeren. Indien van toepassing wordt de verantwoordelijke wethouder of het
college de gelegenheid geboden om te reageren op de conceptaanbevelingen die
de rekenkamer verbindt aan de (gecorrigeerde) bevindingen. Tot slot brengt de
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rekenkamer een definitief rapport naar buiten met bevindingen, conclusies en
eventueel aanbevelingen.
Rekenkamerrapporten zijn per definitie openbaar. Delen van een rapport geheim
verklaren wordt door de Gemeentewet uitgesloten. Informatie die op grond van
artikel 10 WOB vertrouwelijk is, mag simpelweg niet worden opgenomen.
Artikel 10 Behandeling door de raad
In dit artikel wordt de wijze voor agendering voor de raad vastgelegd. De griffie
stelt het concept raadsvoorstel- en besluit op met als uitgangspunt het
overnemen van alle aanbevelingen van de rekenkamer in het desbetreffende
rapport.
Artikel 11 Plan van aanpak ter uitvoering van de door de raad overgenomen
aanbevelingen
De resultaten van een onderzoek tezamen met aanbevelingen worden
aangeboden aan de raad. De raad kan vervolgens het college van burgemeester
en wethouders opdracht geven om zaken anders, beter aan te pakken. Dit moet
resulteren in een plan van aanpak.
Artikel 12 Inwerkingtreding
Dit artikel behoeft geen toelichting.
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