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Kernboodschap De wijziging van Verordening Rekenkamercommissie Haarlem zorgt voor een 

betere aansluiting op de praktijk en regelt een aantal inhoudelijke zaken.
De raad is overeenkomstig artikel 81 oa van de Gemeentewet verplicht bij 
verordening regels vast te stellen voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie.
De bijgevoegde werkwijze wordt ter kennisneming aan de raad gezonden.

Behandelvoorstel voor 
commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel 
van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in 
de raadsvergadering.

Relevante eerdere 
besluiten

N.v.t.

Besluit College 
d.d...................

N.v.t.

b^uUBEC 2017 De raad der gemeente Haarlem,
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Gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie,

Besluit:
• De Verordening Rekenkamercommissie Haarlem 2017 vast te stellen.
• De Verordening Rekenkamercommissie Haarlem 2017 in werking te laten 

te treden op 1 januari 2018.
• Met de inwerkingtreding van de Verordening Rekenkamercommissie 2017 

de Verordening Rekenkamercommissie 2012 te vervangen
• De griffie te verzoeken een besluit over de wijze van voorbereiding van het 

raadsbesluit over de jaarstukken na 2018 voor te bereiden.

de griffier, „ — de voorzitter,
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1. Inleiding

De in de oude verordening beschreven en in diverse protocollen uitgewerkte werkwijze is 
niet geheel eenduidig. In de praktijk was de werkwijze al gewijzigd. Naast eenduidigheid 
leidt de wijziging ook tot aansluiting op de gebruikelijke werkwijze van 
rekenkamer(commissie)s elders. Tevens wordt een tweetal inhoudelijke wijzigingen 
voorgesteld: uitbreiding van het aantal externe leden van twee naar drie en het schrappen van 
de rol van rekeningencommissie.

2. Voorstel aan de raad
De rekenkamercommissie stelt de raad voor:

• De Verordening Rekenkamercommissie Haarlem 2017 vast te stellen.
• De Verordening Rekenkamercommissie Haarlem 2017 in werking te laten te treden 

op 1 januari 2018.
• Met de inwerkingtreding van de Verordening Rekenkamercommissie Haarlem 2017 

de Verordening Rekenkamercommissie 2012 te vervangen
• De griffie te verzoeken een besluit over de wijze van voorbereiding van het 

raadsbesluit over de jaarstukken na 2018 voor te bereiden.

3. Beoogd resultaat
Met het vaststellen van de gewijzigde Verordening Rekenkamercommissie ontstaat een 
eenduidige werkwijze en sluit de verordening weer aansluiten aan bij de praktijk van de 
rekenkamercommissie. Tevens worden twee inhoudelijke wijzigingen formeel geregeld.

4. Argumenten
1. De belangrijkste wijzigingen:

• Uitbreiding van het aantal externe leden van twee naar drie, om meer expertise bij het 
onderzoek te kunnen betrekken en vanwege de uitbreiding van het takenpakket van 
de gemeente.

• De reguliere zittingsduur voor externe leden wordt ingekort tot driejaar (was vier) en 
de maximale herbenoemingstermijn wordt verlengd tot driejaar (was twee). De totale 
maximale zittingsduur blijft daarmee gehandhaafd op zes jaar terwijl de nieuwe 
regeling (drie + maximaal drie) meer flexibiliteit biedt.

• Het vastleggen van de vergoeding van externe leden. Dit was nog niet formeel 
geregeld. Het percentage is gebaseerd op de tabel IV Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden met daarop een verhoging in verband met het opleidingsniveau en de 
ervaring en kennis die van externe leden wordt verlangd. Deze wijziging behelst geen 
verhoging van de vergoeding.

• Het schrappen van de rol van rekeningencommissie. Deze taak is atypisch voor een 
rekenkamercommissie (Haarlem is hierin vrij uniek) en het legt een onevenredig 
beslag op de tijd van de commissieleden. Dit terwijl er vanuit de focus van de 
rekenkamercommissie, doelmatigheid en doeltreffendheid, weinig kan worden 
gezegd over het jaarverslag. De rekenkamercommissie kan overigens ook binnen de 
gewijzigde verordening onderzoek doen naar het jaarverslag of andere documenten 
uit de planning- en controlcyclus.

• Vanwege de korte tijdspanne tussen dit besluit en het aantreden van de nieuwe raad 
zal de rekenkamercommissie in 2018, met externe ondersteuning, een beknopt 
onderzoek doen naar de jaarstukken 2017.
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• In Bijlage 3 worden de mogelijke alternatieven weergegeven die zijn gebaseerd op 
een inventarisatie van werkwijzen bij gemeenten met een vergelijkbare omvang.
Deze informatie kan worden betrokken bij het toekomstig besluit over de nieuwe 
aanpak.

• De artikelen met betrekking tot vergaderen, onderzoeksaanpak, rapportage en 
raadsbehandeling zijn eenduidiger ingedeeld. Hiermee wordt onder andere geregeld 
dat de rekenkamercommissie het rapport inclusief bestuurlijke reactie en nawoord 
publiceert en niet het concept-rapport.

• Formalisatie van de procedure van ambtelijke en bestuurlijke wederhoor. Dit is 
gewenst om voor alle betrokkenen helderheid te verschaffen over de te volgen 
procedure.

• Bij deze wijziging wordt ook de Werkwijze Rekenkamercommissie ter kennisneming 
meegezonden (bijlage 2). Die is het resultaat van de integratie van het protocol 
raadsbehandeling, het gespreksprotocol, het interviewprotocol, het 
onderzoeksprotocol en het handboek uitvoering onderzoek. Hiermee ontstaat één 
document voor alle betrokkenen bij een onderzoek. Dit is eenduidig en bevordert een 
vlotte doorloop en de transparantie van onderzoeken.

N.B. Er is geen tabel met oude en nieuwe tekst bij gevoegd, omdat ook de ordening in de
verordening is gewijzigd. Diverse artikelen zijn gesplitst en/of samengevoegd, waardoor er
geen goed leesbare vergelijking kan worden gepresenteerd.

2. Financiën
Er zijn geen financiële consequenties. De rekenkamercommissie verwacht vooralsnog de
uitbreiding naar drie externe leden binnen het beschikbare budget te kunnen opvangen.

3. Communicatie & Participatie:
Er heeft geen participatie of inspraak plaatsgevonden.
De nieuwe werkwijze zal op de website van de rekenkamercommissie worden gepubliceerd.

5. Risico’s en kanttekeningen
Niet van toepassing

6. Uitvoering
• Na vaststelling in de raad van de verordening wordt deze bekendgemaakt in het 

digitale gemeenteblad (GVOP) op www.officielebekendmakingen.nl. Tevens wordt 
de vastgestelde verordening gepubliceerd in de centrale voorziening voor de 
decentrale regelgeving op overheid.nl.

• De rekenkamercommissie zal na inwerkingtreding een procedure starten voor het 
werven van een derde extern lid.

• De beschreven werkwijze wordt reeds in de praktijk gebracht.

7. Bijlagen
1. Verordening Rekenkamercommissie Haarlem 2017
2. Werkwijze Rekenkamercommissie Haarlem
3. Alternatieve werkwijzen voorbereiding raadsbesluit jaarstukken
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