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1. Voorstel 
 
1. Tot aanpassing van de uren van de ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie van 9 uren per 

week naar 5 uren per week met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 
2. Deze 4 uren per week met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 terug te laten vallen in de 

formatie van de griffie; 
3. De budgettaire consequenties van €11.000 hiervan voor het budget van de griffie te verwerken 

in de eerstvolgende bijstelling van de begroting 2020. 

 

2. Inleiding 

Met de start van de nieuwe gemeente Midden-Groningen is er vanuit de griffie een ambtelijk 

secretaris voor de Rekenkamercommissie benoemd. Op dat moment was de inschatting dat de 

secretaris gemiddeld genomen 9 uren per week aan werkzaamheden voor de 

Rekenkamercommissie zou besteden. De kosten van deze uren drukken sinds 1 januari 2018 op 

het budget van de Rekenkamercommissie. Inmiddels zijn we 2 jaren verder en is er inmiddels 

een realistischer beeld van de tijdsbesteding voor de Rekenkamercommissie. Het blijkt dat de 

inschatting van wekelijks 9 uren aan de ruime kant is, in de praktijk komt dit gemiddeld neer 

op maximaal 5 uren per week. Daarom ligt hierbij een voorstel ter besluitvorming voor waarin 

deze uren worden aangepast van 9 uren naar 5 uren per week.  

 

3. Bevoegdheid van de raad 

De raad heeft het budgetrecht van de gemeente en is de werkgever van de griffie. Daarnaast is 

de Rekenkamercommissie een wettelijk instrument van de raad. 
 

4. Beoogd effect 

Met dit besluit wordt het budget van de Rekenkamercommissie na de eerste inschatting op 1 

januari 2018 nu aangepast naar de werkelijke invulling van de uren van de secretaris van de 

Rekenkamercommissie in de praktijk. 
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5. Argumenten 

Met de start van de nieuwe gemeente Midden-Groningen is er vanuit de griffie een ambtelijk 

secretaris voor de Rekenkamercommissie benoemd. Op dat moment was de inschatting dat 

deze werkzaamheden gemiddeld genomen 9 uren per week zouden kosten, daarom zijn deze 9 

uren per week sinds 1 januari 2018 vanuit het RKC budget betaald. Inmiddels zijn we 2 jaren 

verder en is er inmiddels een realistischer beeld van de tijdsbesteding voor de RKC. Het blijkt 

dat de inschatting van gemiddeld wekelijks 9 uren aan de ruime kant is, in de praktijk besteedt 

de secretaris gemiddeld maximaal 5 uren per week aan werkzaamheden voor de 

Rekenkamercommissie. De overige uren worden besteed aan de verdere reguliere 

werkzaamheden op de griffie. Het is dus niet zo dat er extra tijd vrijvalt op de griffie omdat er 

in de praktijk minder uren worden gemaakt voor de Rekenkamercommissie. Er is met alle 

griffie werkzaamheden buiten de reguliere kantooruren zelfs regelmatig sprake van 

overuren.  Daarom ligt, namens de werkgeverscommissie, hierbij het voorstel voor om de uren 

van de ambtelijk secretaris van de RKC naar beneden bij te stellen van 9 uren naar 5 uren per 

week. Dit betekent dat de overgebleven 4 uren per week weer terugvallen in het 

formatiebudget van de griffie. 

Voor de Rekenkamercommissie betekent dit dat de vaste lasten verminderen en dat er meer 

budget overblijft voor daadwerkelijk onderzoek, wat uiteindelijk het voornaamste doel is van 

de Rekenkamercommissie als instrument van de raad.   

 

6. Financiële paragraaf 

Hierbij ligt, namens de werkgeverscommissie, met de bovengenoemde argumenten het voorstel 

voor om de uren van de ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie naar beneden bij te 

stellen van 9 uren naar 5 uren per week. Voor de Rekenkamercommissie betekent dit dat de 

vaste lasten verminderen en dat er meer budget overblijft voor daadwerkelijk onderzoek, wat 

uiteindelijk het voornaamste doel is van de Rekenkamercommissie als instrument van de raad. 

Het budget van de Rekenkamercommissie dat eerder door de raad is bepaald op €1,- per 

inwoner blijft immers gelijk. De overgebleven 4 uren per week vallen weer terug in het 

formatiebudget van de griffie dat hiermee met € 11.000 toeneemt.  Beide budgetten maken 

deel uit van hetzelfde totale budget waarvoor de griffier namens de raad budgethouder is. 

De budgettaire consequenties hiervan worden bijgetrokken bij de eerstvolgende bijstelling van 

de begroting 2020. 

 

7. Communicatie 

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.  

 

 

Namens de werkgeverscommissie, 

Dhr. Wind, mw. Nieland en dhr. Metscher. 
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