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Onderwerp: Verordening rekenkamercommissie Midden-Groningen en benoeming leden 
Rekenkamercommissie Midden-Groningen 

1. Voorstel
1. De verordening voor de rekenkamercommissie Midden-Groningen 2018 vast te 

stellen en kennis te nemen van de toelichting;
2. De  heer  M.G.  Poorthuis  voor  de  periode  van  1  januari  2018  tot  en  met  31 

december 2019 te benoemen als voorzitter van de rekenkamercommissie Midden-
Groningen;

3. De heer J.E. de Graaf voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 
2019 te benoemen als lid van de rekenkamercommissie Midden-Groningen;

4. De heer R. Afman voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 
2019 te benoemen als lid van de rekenkamercommissie Midden-Groningen;

5. In 2019 de rekenkamerfunctie te evalueren en met ingang van 2020 een 
structurele rekenkamerfunctie in te stellen;

6. Met het vaststellen van de begroting voor de raad en raadsgriffie een budget van 
€62.000 voor de rekenkamercommissie op te nemen uitgaande van €1,00 per 
inwoner per 1 januari 2018.

2. Inleiding
Elke gemeente in Nederland heeft (wettelijk verplicht via de Gemeentewet) een 
rekenkamer of een rekenkamercommissie. Voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen 
moet daarom ook een rekenkamerfunctie worden ingesteld.

3. Bevoegdheid van de raad
De rekenkamercommissie heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van de 
gemeenteraad.
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De rekenkamercommissie heeft als taak het onderzoeken van de doelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur (artikel 81oa van de 
Gemeentewet). 
Daarmee versterkt een rekenkamerfunctie de controlerende rol van de raad. De 
rekenkamercommissie is onafhankelijk en autonoom en beslist zelf over haar 
onderzoeken. De hier voorgestelde rekenkamercommissie zal onpartijdig bijdragen aan 
de kwaliteit van beleid. Over de conclusie en aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten 
van de rekenkamercommissie zal de raad zijn politieke oordeel uitspreken. 

4. Beoogd effect
Hiermee voldoet de gemeente Midden-Groningen aan de wettelijke verplichting op 
basis van de Gemeentewet, artikel 81oa

5. Historische context
In 2017 was er een Ommelander rekenkamer voor Hoogezand en Slochteren, deze 
bestond uit een voorzitter en twee leden. Menterwolde had een rekenkamercommissie 
die ook bestond uit een voorzitter en twee leden. Omdat één van de leden zowel lid was 
van de rekenkamercommissie Menterwolde als van de Ommelander rekenkamer voor 
Slochteren en Hoogezand, waren er in totaal vijf rekenkamerleden. Op basis hiervan is 
gekeken naar de optie om beide rekenkamers samen te voegen tot een 
rekenkamerfunctie voor Midden-Groningen. Omdat twee leden hebben aangegeven niet 
mee te gaan naar Midden-Groningen wordt het nu een rekenkamercommissie van een 
voorzitter en twee leden. 

6. Argumenten
Het voorstel is om deze rekenkamercommissie aan te stellen voor een periode van 2 
jaar. Dit is een praktische insteek die nu weinig extra inspanningen vergt en voor 2018 
en 2019 continuïteit biedt op het gebied van de rekenkamerfunctie. Met een periode 
van 2 jaar krijgt de rekenkamercommissie Midden-Groningen voldoende tijd om nog 
enkele onderzoeken voor Midden-Groningen te produceren. In 2019 kan de raad van 
Midden-Groningen vervolgens bepalen hoe hij de definitieve rekenkamerfunctie voor de 
jaren 2020 en verder vorm wil geven.
Zowel de raadswerkgroep Financiën als de Klankbordgroep Midden-Groningen hebben 
positief geadviseerd over dit voorstel. Vanaf 1 januari 2018 is er een 
rekenkamercommissie van een voorzitter en twee leden. De secretarisfunctie wordt bij 
de griffie belegd. 
Op deze basis is de bijgevoegde verordening rekenkamercommissie Midden-Groningen 
2018 opgesteld. Hiervoor is de verordening van de Ommelander rekenkamer als 
uitgangspunt gebruikt, omdat deze verordening de afgelopen jaren naar tevredenheid 
dienst heeft gedaan. Met het instellen van de definitieve rekenkamerfunctie voor 2020 
en verder kan deze verordening eveneens kritisch tegen het licht worden gehouden en 
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dan opnieuw worden opgesteld en vastgesteld.

7. Financiële paragraaf
Het budget voor de rekenkamercommissie Midden-Groningen zal worden meegenomen 
in het grotere geheel van de begroting voor de raad en de raadsgriffie, deze zal landen 
in de geconsolideerde begroting 2018 voor Midden-Groningen.
Uitgangspunt kan zijn een bedrag van €1,00 per inwoner1. In de genoemde onderzoeken 
is dat genoemd. De Minister geeft in zijn brief aan dat hij geen norm bedrag hiervoor 
wil instellen, maar dat per gemeente bepaald wordt hoe hoog het budget voor de 
rekenkamer moet zijn. Hij pleit wel voor een meerjarenraming en hij maakt zich zorgen 
over de daling van de gemiddelde onderzoeksbudgetten.
Uitgaande van een gemiddeld bedrag van €1,00 per inwoner voor Midden-Groningen 
betekent dat er een bedrag van ca. €62.000,-- voor de rekenkamer in de begroting 
opgenomen moet worden.

8. Communicatie
Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt.

De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen,

Rein Munniksma
Waarnemend burgemeester

Bijlage:
1 Raadsbesluit rekenkamercommissie Midden-Groningen 2018
2 Verordening rekenkamercommissie Midden-Groningen 2018

1 Vergoeding per inwoner tussen € 0,92 en €1.12 per inwoner. Voor de Ommelanderrekenkamer is voor de laatste jaren 
uitgegaan voor Hoogezand-Sappemeer en Slochteren van een bedrag van €1,10 per inwoner. Uit onderzoeken is echter 
gebleken dat het bedrag per inwoner gemiddeld omlaag gaat. Ook blijkt uit de jaarverantwoording van de 
Ommelanderrekenkamer dat dit budget doorgaans niet volledig wordt aangewend. Het niet inhuren van een secretaris is daar 
met name debet aan. Alles overziend is daarom voor Midden-Groningen voor de komende twee jaar €1,00 als uitgangspunt 
gekozen. Dat is in lijn met andere budgetten van rekenkamers voor gemeenten van vergelijkbare omvang (Meijerijstad 
€62.000, Assen €72.000).
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