
UNANIEM AANGENOMEN 

Motie Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam – Den Haag 

 
De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 16 december 2013; 

 
Constaterende dat: 

 
 In de aan de raad toegezonden gemeenschappelijke regeling voor de 

Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, geen bepaling is opgenomen voor het 
instellen van een (jaar)rekeningencommissie en in de regeling zelf niet is geborgd 
dat ook rekenkamercommissies zoals zijn ingesteld door de aan de regeling 
deelnemende raden op grond van artikel 81oa van de Gemeentewet, informatie 
kunnen inwinnen of vorderen en/of onderzoek instellen zoals ook rekenkamers 
kunnen op grond van artikel 184 van de Gemeentewet; 

 Dat de raad van Zoetermeer de raden van de gemeenten die gelegen zijn binnen 
het gebied van de voorgenomen Vervoerregio steun heeft gevraagd voor het 
opnemen van een bepaling over het instellen van een rekeningencommissie in de 
voormelde regeling;  

 De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) 
bij brieven van 8 november 2013 gericht aan de minister van BZK en de 
gemeenteraden, haar zorgen heeft uitgesproken over het controlegat dat dreigt te 
ontstaan bij de decentralisaties en dus aandacht vraagt voor een adequaat stelsel 
van democratische controle en de rol die hierbij de lokale rekenkamers en de 
rekenkamercommissies moeten kunnen spelen en in dat kader voorstellen doet 
voor wijziging van de artikelen 810a en 184 van de Gemeentewet met het doel in 
deze artikelen aanvullende bevoegdheden op te nemen voor rekenkamers en 
rekenkamercommissies ten aanzien van verbonden partijen; 

 De raad bij brief van 9 juli 2013 als reactie op de destijds gedane voorstellen 
omtrent de gemeenschappelijke regeling heeft geconstateerd dat een 
gebruikelijke bepaling over de jaarrekening ontbrak.   

 
Overwegende dat: 
 

 Het van belang is de grip van de raden qua sturing, maar ook qua controle op 
verbonden partijen te versterken; 

 De verzoek van de raad van Zoetermeer gelet op het voorgaande dus gesteund 
dient te worden; 

 Ook de hierop betrekking hebbende brieven van de NVRR in zijn volle omvang 
onderschreven dienen te worden en de daarin gedane voorstellen daar waar 
mogelijk al vooruitlopend op het hierover inmiddels door de minister 
aangekondigd wetsvoorstel, geborgd moeten worden in de in ieder geval nog aan 
te gane gemeenschappelijke regelingen waaronder de gemeenschappelijke 
regeling Metropoolregio; 

 Dat het van belang is om alsnog in de regeling een bepaling op te nemen over de 
jaarrekening en de zienswijze hierop; 



Draagt het college op: 
 

 Om binnen het bestuursforum te bewerkstellingen dat in de gemeenschappelijke 
regeling Metropoolregio de bijgaande essentiële voorstellen voor 
wijzigingen/aanvullingen worden verwerkt, dit vooruitlopend op en dus onder 
voorbehoud van de besluitvorming van de raad over het al dan niet (gewijzigd) 
aangaan van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio. 

 De gemeentebesturen van de gemeenten die gelegen zijn binnen het gebied van 
de voorgenomen Vervoerregio in kennis te stellen van onderhavige motie en hen 
te verzoeken deze voorstellen te steunen. 

Voorstel 1: 

Aan artikel 2.8 ‘Adviescommissies’ van de gemeenschappelijke regeling een vierde lid toe 
te voegen, luidend als volgt: 
 
4.   Het algemeen bestuur stelt in elk geval een rekeningencommissie in. De taken, 

bevoegdheden en de werkwijze worden bij verordening geregeld. Op de 
totstandkoming van deze verordening is de zienswijzenprocedure zoals vastgelegd in 
artikel 2.1 van deze regeling van toepassing. De voorzitter en de leden van de 
rekeningcommissie worden door en uit de vertegenwoordigende organen 
aangewezen, waarbij de voorzitter wordt benoemd uit hun midden.  

 
Toelichting:  
Op basis van artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan het Algemeen 
Bestuur adviescommissies instellen. Artikel 2.8 van de gemeenschappelijke regeling is 
hier een uitwerking van. Daarin heeft men tot uitdrukking willen brengen welke 
adviescommissies in elk geval moeten worden ingesteld. 
 
Voorstel 2: 
 
In hoofdstuk 4 ‘Financiën’ een bepaling op te nemen over de gewenste bevoegdheden 
van lokale rekenkamers en rekenkamercommissies: 

 
Artikel 4:4 Bevoegdheden van lokale rekenkamers en rekenkamercommissies 
 
De door de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende raden ingestelde 
rekenkamers of rekenkamercommissies zijn afzonderlijk of in samenwerking bevoegd bij 
de door of vanwege de gemeenschappelijke regeling ingestelde organen of commissies 
nadere inlichtingen in te winnen en de beschikking te krijgen over alle informatie of deze 
te vorderen die nodig is voor de uitoefening van de in artikel 184 van de Gemeentewet 
omschreven taken, waaronder het instellen van een onderzoek. 
 
Toelichting: 
Op grond van artikel 184 van de Gemeentewet heeft nu alleen een lokale rekenkamer 
bevoegdheden bij instellingen zoals in onder lid 1 van dit artikel genoemd. Aangezien  
een aantal gemeenten die deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling een 
rekenkamercommissie hebben ingesteld die deze bevoegdheden niet heeft, wordt in dit 



artikel geregeld dat deze rekenkamercommissies dezelfde bevoegdheden krijgen als in 
artikel 184 opgenomen voor de rekenkamers. 
 
Voorstel 3: 
 
In hoofdstuk 4 ‘Financiën’ een bepaling op te nemen over de jaarrekening en in 
hoofdstuk 2 ‘De positie van de raden, alsmede de inrichting en samenstelling van het 
Metropoolbestuur’ de hierop betrekking hebbende zienswijzenprocedure. 
 
Artikel 4:2 (met vernummering van het voorgestelde artikel 4:2 naar 4:3) Jaarrekening 
 
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening vast op uiterlijk 1 juli in het jaar 
volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. De artikelen 197 tot en met 201 van 
de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing voor zover daarvan niet bij de 
Wet gemeenschappelijke regelingen is afgeweken.  
 
In artikel 2:1, tweede lid (zienswijzenprocedure), sub k en l, te verletteren in sub l en m 
en in voormeld artikellid een nieuw sub k in te voegen, dat luidt als volgt: 
 
het vaststellen van de jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 34 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
Toelichting: 
Deze bepaling geeft uitvoering aan artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
 
 

 
 
 


