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Onderwerp 
Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Albrandswaard 2015 

Geadviseerde beslissing raad 
1. De Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Albrandswaard 2015 vast te stellen; 
2. Te herbenoemen en te beëdigen als leden van de Rekenkamercommissie gemeente 

Albrandswaard tot aan 1 januari 2019: 
de heer mr. N. van Eek, geboren te Dordrecht op 16 februari 1946, woonachtig in 
Rotterdam; 
de heer drs. A.L.C. Leijs, geboren te Dordrecht op 10 mei 1964, woonachtig in Dordrecht; 
de heer drs. J.W. Verheij, geboren te Vlaardingen op 10 maart 1970, woonachtig in 
Rotterdam, 

Te beëdigen als zittend lid van de Rekenkamercommissie gemeente Albrandswaard: 
- mevrouw M.J. van Ravesteyn-Kramer; 

3. Te benoemen tot voorzitter van de Rekenkamercommissie: 
- de heer drs. J.W. Verheij. 

Inleiding 
Het presidium heeft samen met de auditcommissie onderzocht of de rekenkamerfunctie in een (BAR-) 
samenwerkingsverband met Barendrecht en Ridderkerk kon worden georganiseerd. Een en ander om 
uitvoering te geven aan de motie van de PvdA van 21 juni 2011. Gebleken is dat deze vorm van 
samenwerking bij de andere twee gemeenteraden momenteel geen draagvlak heeft. 
In de verordening rekenkamercommissie wordt de uitoefening van de rekenkamerfunctie geregeld. 
Iedere gemeente is wettelijk verplicht een rekenkamervoorziening in te stellen, die onafhankelijk staat 
van het college. De Verordening op de rekenkamercommissie 2007 moet worden geactualiseerd, 
omdat deze niet voldoet aan de huidige praktijk en gewenste inrichting van de commissie. 
Opgenomen wordt dat aftredende commissieleden kunnen worden herbenoemd voor de duur van 
maximaal 6 jaar. De voorzitter van de commissie zal in het vervolg apart worden geworven en 
benoemd. 
Als uitgangspunt is een VNG-modelverordening genomen. In de bijlage (1) is een verschillenlijst 
opgenomen. De actualisatie van de verordening is voorbereid in de auditcommissie. 

Beoogd effect 
Met deze nieuwe rekenkamercommissieverordening wordt bereikt dat de huidige rekenkamer
commissie tot de maximale zittingstermijn haar taak kan uitoefenen. 

Argumenten 
1.1 Actualisatie van de verordening een voorwaarde is om de huidige rekenkamercommissie in 

dezelfde samenstelling te laten functioneren. 
De mogelijkheid tot herbenoeming met een tweede termijn van 6 jaar was voorheen niet 
opgenomen. 

2.1 De zittingstermijnen van de drie leden verlopen op 1 juni 2015. 
Met oog op het onderzoek of de rekenkamerfunctie ook in BAR-verband kon worden geregeld, 
waren de zittingstermijnen van de drie gemeenten gelijk getrokken naar 1 juni 2015. Met het 
herbenoemen tot 1 januari 2019 wordt de maximale zittingstermijn voor deze leden benut (zie 
bijlage 2). 



De rekenkamercommissie bestaat uit vier externe leden. Het vierde lid, mevrouw M.J. van 
Ravesteijn-Kramer is per 22 februari 2010 benoemd voor 6 jaar, maar is destijds niet beëdigd. 

3.1 In de verordening is opgenomen dat de voorzitter apart wordt benoemd. 
Dit is een wijziging ten opzichte van de verordening uit 2007. 

Overleg gevoerd met 
de huidige leden van de rekenkamercommissie, die zich positief over de voorliggende verordening 
hebben uitgelaten. De herbenoeming is eveneens afgestemd met de drie betreffende leden. De 
commissie heeft inmiddels een geactualiseerd onderzoeksprotocol op 9 maart 2015 vastgesteld. Deze 
is ter kennisneming bijgevoegd (zie bijlage 3). 

Kanttekeningen 
Wanneer de raad toch zou besluiten de rekenkamerfunctie in regionaal verband of op een andere 
wijze vorm te geven, moet de verordening 2015 (met eventuele latere wijzigingen) worden 
ingetrokken. Om dan niette worden gehinderd door de benoemingstermijnen van de zittende leden, is 
daarvoor de bepaling opgenomen dat de leden ontslag wordt verleend als de raad de verordening 
intrekt. 

Evaluatie/monitoring 

De herbenoemingstermijn tot een maximale zittingsduur van 12 jaar wordt medio 2018 heroverwogen. 

Financiën 

Er zijn geen financiële gevolgen aan verbonden. 

Bijlagen 
1. 165615 Verschillenlijst VNG-modelverordening versus Verordening 2007; 
2. 165145 Herbenoemingsbesluit rekenkamercommissieleden, inclusief de voorzitter; 
3. 165554 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie van 9 maart 2015. 

Albrandswaard, 10 april 2015 

De griffier van gemeente^Afbrandswaard, 


