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1. Voorstel 

1. Per 1 januari 2020 gedurende 2 jaar door te gaan met de Rekenkamercommissie (RKC) in de    

huidige vorm 

2. De huidige RKC leden nogmaals te benoemen voor 2 jaar tot 1 januari 2022 

3. In 2021 de RKC opnieuw te evalueren in relatie tot de doorontwikkeling van de rol van de   

    auditcommissie 

4. Per 1 januari 2022 de definitieve rekenkamerfunctie vorm te geven en de verordening op de  

    rekenkamer(commissie) hierop aan te passen en opnieuw vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

Op 2 januari 2018 heeft de raad voor de gemeente Midden-Groningen een rekenkamercommissie 

(RKC) ingesteld. De RKC heeft tot doel de kaderstellende en controlerende taak van de 

gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de 

gemeente. De leden van de RKC zijn voor twee jaar benoemd tot 1 januari 2020. 

De afspraak was dat in 2019 een evaluatie zou plaatsvinden om op basis hiervan de 

rekenkamerfunctie verder vorm te geven. Daarom ligt dit voorstel nu ter besluitvorming voor. 

 

3. Bevoegdheid van de raad 

De rekenkamercommissie heeft een belangrijke functie in de ondersteuning van de gemeenteraad 

en is daarmee één van de weinige eigen instrumenten van de raad zoals benoemd in de 

Gemeentewet. De raad is bevoegd de rekenkamerfunctie in te stellen en de leden van de 

rekenkamerfunctie te benoemen. 

 

4. Argumenten 

In oktober 2019 heeft een evaluatie van de huidige rekenkamerfunctie plaatsgevonden. Voor de 

evaluatie van de RKC is afgesproken een evaluatie te doen zonder extern bureau, door als 
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auditcommissie een open gesprek aan te gaan met de hele Rekenkamercommissie en daarin de 

zaken te bespreken die in andere RKC evaluaties ook aan bod komen. 

De Rekenkamercommissie heeft hiervoor een zelfevaluatie gedaan op basis van het model van de 

Nederlands Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 

Deze zelfevaluatie is vervolgens met de auditcommissie besproken. De opbrengst van dit 

evaluatiegesprek vormt de basis van dit voorstel.  

De belangrijkste bevindingen zijn de volgende: 

 De auditcommissie is tevreden over de huidige rekenkamerfunctie 

 De auditcommissie vindt dat de huidige RKC voldoende onafhankelijk is 

 De auditcommissie is tevreden met de kwaliteit van de rapporten. 

Op basis hiervan ziet de auditcommissie geen redenen om nu direct een grote wijziging in de 

rekenkamerfunctie voor te stellen. De auditcommissie is bezig met een ontwikkelingstraject om de 

rol van de auditcommissie te versterken en daarmee de raad eerder en beter in positie te kunnen 

brengen. De auditcommissie stelt voor dit traject eerst verder uit te werken en dan vervolgens te 

onderzoeken hoe de vormgeving van de definitieve rekenkamerfunctie hierin een plek kan krijgen. 

Daarnaast is de wetgeving rond de rekenkamerfunctie nu ook volop in beweging en is het handig om 

af te wachten waar dat precies naar toe gaat.  

Daarom adviseert de auditcommissie de raad om per 1 januari 2020 gedurende 2 jaar door te gaan 

met de RKC in de huidige vorm en de huidige RKC leden nogmaals te benoemen voor 2 jaar tot 1 

januari 2022. In 2021 zal de RKC opnieuw worden geëvalueerd in relatie tot de doorontwikkeling 

van de auditcommissie en zal per 1 januari 2022 de definitieve rekenkamerfunctie worden 

vormgegeven. Hierbij zal ook de verordening tegen het licht worden gehouden en opnieuw worden 

vastgesteld.  

 

5. Communicatie 

Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 

 

Burgemeester en griffier van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

De burgemeester 

A. Hoogendoorn 

 

 

De griffier, 

F.M. Bouwman 
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Bijlagen: 

 Evaluatie Rekenkamercommissie met input van de auditcommissie 
 

 

 

 


