
 

Leudal, 11 november 2014 

 

Geacht college van B en W,  

In de raadsvergadering van 4 november is per amendement van de coalitiefracties Samen 

Verder en CDA de begroting op een aantal punten gewijzigd. Een van die punten betreft het 

omvormen van de Rekenkamer naar een Rekenkamercommissie, hetgeen een bezuiniging 

van 58.000 euro zou moeten opleveren.   

De fractie van D66 heeft in de raadsvergadering reeds uitgesproken inhoudelijk 

fundamentele bezwaren te hebben tegen deze ‘opheffing’ van de Rekenkamer, alsmede 

tegen de wankele financiële dekking van dit amendement in zijn geheel. Nadere research en 

berichtgeving in de media heeft bij ons ook juridische vragen over de plannen m.b.t. de 

Rekenkamer opgeroepen en wij leggen u daarom graag onderstaande twee vragen voor. 

1. De leden van de Rekenkamer zijn per 1 januari 2014 door de gemeenteraad herbenoemd 

voor een periode van 6 jaar. Kan de gemeenteraad tijdens deze periode (tot 1 januari 2020) 

zomaar eenzijdig besluiten de Rekenkamer om te vormen tot een Rekenkamercommissie? 

Met andere woorden: is overleg met en/of toestemming van de leden van de Rekenkamer 

vereist om te mogen omvormen of hoeft de raad zich hier niets van aan te trekken? 

2. Artikel 81j lid 1 Gemeentewet bepaalt het volgende over het budget van de Rekenkamer: 

‘De raad stelt, na overleg met de rekenkamer, de rekenkamer de nodige middelen ter 

beschikking voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden’. Dit brengt mee dat de 

raad een forse bezuiniging op de Rekenkamer niet zomaar eenzijdig kan vaststellen; men 

moet daarover eerst overleg voeren. Per amendement is evenwel besloten dat het budget 

voor de Rekenkamerfunctie per 1 januari 2016 wordt verminderd met 58.000 euro, ervan 

uitgaande dat het mogelijk is de Rekenkamer om te vormen tot Rekenkamercommissie. 

Echter: stel nu dat het onmogelijk blijkt de Rekenkamer per  1 januari 2016 om te vormen tot  

een Rekenkamerfunctie: is deze bezuiniging dan nog wel realistisch? En zo nee, gaat het 

College dan alternatieve dekking zoeken c.q. de raad daartoe aansporen, met als doel de 

begroting voor 2016 alsnog sluitend te krijgen? 

Met vriendelijke groet, 

Rens Raemakers 

Fractievoorzitter D66  


