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Geachte leden van de raad. 

Op 21 juni 2011 heeft uw raad bij de behandeling van de voorjaarsnota unaniem een motie 
aangenomen die het presidium opdraagt binnen BAR-verband de mogelijkheden van regionalisering 
van de rekenkamerfunctie te onderzoeken. 

De leden van de huidige Rekenkamercommissie (RKC) Albrandswaard zijn van mening dat het 
aannemen van deze motie een verder goed functioneren in de weg staat. Een goed functioneren van 
een onafhankelijke rekenkamercommissie valt of staat immers bij de onvoorwaardelijke steun van de 
raad. 

Nu het voortbestaan ter discussie is gesteld, is naar inschatting van de RKC, in de huidige constructie, 
het draagvlak voor het kunnen uitvoeren van onderzoek, het volgen van en het toezien op de 
uitvoering van aanbevelingen en verbeteringen voor het functioneren van het gemeentebestuur 
vervallen. Na het aannemen van de motie beschikt de RKC niet langer over een voldoende 
gezaghebbende positie binnen de gemeentelijke organisatie. 

Nog in 2009 besloot de raad om het budget van de RKC te verhogen vanwege de grote waardering 
voor de kwaliteit van de onderzoeken. De leden van de RKC hebben er alle begrip voor dat de huidige 
financiële situatie van Albrandswaard om maatregelen vraagt. In dit verband is als teleurstellend 
ervaren dat het nemen van maatregelen niet als een gezamenlijk probleem aan de orde is gesteld. 



Direct is, zonder voorafgaand overleg met de RKC of aankondiging aan haar, naar een middel 
gegrepen dat de huidige RKC voor een verder functioneren geen perspectief meer biedt. 

De leden van de RKC verzoeken uw raad tot het verlenen van ontslag met onmiddellijke ingang. 

De huidige secretaris van de RKC zal in overleg met uw griffier de lopende zaken en onderzoeken 
afwikkelen. 
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