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VERZONDEN 2 3 D E C . , 2 K 5 

Aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten, 

U ontvangt hierbij: 

De brief die vandaag gestuurd is aan minister Plasterk over de door de raad van Westervoort 
aangenomen motie. De motie betreft het handhaven van de mogelijkheid tot het instellen van 
een rekenkamercommissie. 

[X] ter kennisneming 

ū naar aanleiding van uw brief van 

ū naar aanleiding van ons telefoongesprek van 

ū op verzoek van 

D volgens afspraak 

ū naar aanleiding van onze bespreking van 

O met verzoek om commentaar ļ advies 

ū ter goedkeuring 

ū ter doorzending 

ū ter controle 

ö met de vraag deze na lezing aan mij terug te zenden 

ū voor uw archief 
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Minister Dr. R.H.A. Plasterk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Datum:22-12-2015 
Onderwerp: Handhaven mogelijkheid instellen 
rekenkamercommissie 

Zaaknummer: Z-08940 
Contactpersoon: Dorien van der Kamp, 
raadsgriffier 
Telefoon: 026-3179 911 

Geachte minister Plasterk, 

Op 14 december 2015 heeft de gemeenteraad van Westervoort unaniem een motie 
aangenomen over het handhaven van de mogelijkheid tot het instellen van een 
rekenkamercommissie. 
Westervoort heeft samen met de gemeenten Doesburg en Rijnwaarden een 
rekenkamercommissie waarin uit elke gemeente twee raadsleden zitting hebben. Deze 
rekenkamercommissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en functioneert 
naar volle tevredenheid van de raden. 

Bijgaand treft u een kopie van de aangenomen motie. 

Met vriendelijke groet, 
De gemeenteraad van Westervoort, 
Namens deze, 

de griffier, 
Cļ 

de'A/oórzítteiíí' 

mevr. drs. D.E. van der Kamp 

cc. : 
Alle fracties in de Tweede Kamer, VNGT, NVRR 

áfş A/J. \ran\lHout 
I t 
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CDA 
MOTIE Westervoort 

-Motie n.a.v. ingekomen stuk. 

De raad van de gemeente Westervoort in vergadering bijeen d.d. 14-12-2015 

Onderwerp: Onderwerp: Handhaven mogelijkheid instellen rekenkamėrcommissie 

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Westervoort, 

Gehoord de beraadslaging, 
De Raad constaterende dat: 

» minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2015 " Actieplan 
lokale rekenkamers" aangeeft de mogelijkheid tot het instellen van een 
rekenkamercommissie te willen schrappen uit de Gemeentewet (Vergaderjaar 
2014-2015, 34 000 VII, nr. 54); 

» dit inhoudt daţ raadsleden geen zitting meer kunnen hebben in de 
rekenkamer; 

De Raad overwegende dat: 
» de minister dę kwaliteit van de rekenkąmeronderzoeken wil verbeteren; 
» het belang van een goed functionerende rekenkamer wordt onderkend, gelet 

op de controle van de toenemende geldstromen Van gemeenten vanwege de 
decentralisaties in het sociaal domein; 

» niet is aangetoond dat de kwaliteit van onderzoeken afhangt van een 
onderzoek door een rekenkamer of door een rekenkamercommissie; 

« de kwaliteit van een onderzoek ter beoordeling ís aan de gemeenteraad is; 
« dė rekenkamer en ook de rėkenkamercommissie onafhankelijk van de raad 

functioneert met een eigen budget en met een eigen keuze van het 
onderzoeksonderwerp; 

» de opstelling van de gemeenteraad samen mėt de bestuurscultuur in de 
gemeente de meerwaarde bepalen en zodoende de kwaliteit van de 
onderzoeken. 

De Raad spreekt uit: 
» de bepalingen in de Gemeentewet over de rekënkamerfunctle te handhaven. 

Draagt de griffie op: 
« dit standpunt kenbaar te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties, de fracties in de Tweede Kamer, de VIMG en de NVRR; 
« de motie te sturen aan de Liemerse gemeenten en Doesburg met het verzoek 

deze te ondersteunen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening, n 
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