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Datum 2 februari 2017
onderwerp motie gemeenteraad Veenendaal inzake

rekenkamerfunctie

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij vragen wíj uw aandacht voor de bijgevoegde motie van de gemeenteraad van Veenendaal met 
het onderwerp ‘Handhaven mogelijkheid keuze voor rekenkamerfunctie’. De gemeenteraad van 
Veenendaal is van mening dat de bepalingen in de Gemeentewet over de rekenkamerfunctie moeten 
worden gehandhaafd. De motie is door de raad aangenomen met 25 stemmen voor en 5 stemmen 
tegen.

MeLvriendelijķe-gróéE \ 
namens-de raad van Veenendaal,

'A. van Hooijdonk,
Griffier

Bijlage: motie Handhaven mogelijkheid keuze voor rekenkamerfunctie

Afschrift aan: - de fracties van de Tweede Kamer
- Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
- Vereniging van Nederlandse Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NWR)
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VAN DE FRACTIE Christenunie, CDA, SGP 

Onderwerp: Handhaven mogelijkheid keuze voor rekenkamerfunctie

De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 26 januari 2017

Agendapunt:

De Raad,
Overwegende dat:

- De gemeente Veenendaal een verordening lokale Rekenkamercommissie heeft 
gebaseerd op huidige wet- en regelgeving;

- De raad een jaarlijks budget toekent voor onderzoeken door deze 
rekenkamercommissie;

- Het belang van een goed functionerende rekenkamer(functie) door de raad wordt 
onderkend, mede gelet op de controle van de toegenomen geldstromen aan de 
gemeente;

- De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het voornemen 
heeft om de samenstelling van de rekenkamer, na wetswijziging, te veranderen en 
in de toekomst alleen maarte laten bestaan uit externe leden;

- De raad van mening is dat hierdoor de verankering met de lokale belangen verloren 
gaat;

- De belangenvereniging Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies (NVRR) bij de minister en de VNG heeft gepleit voor het 
handhaven van de autonome bevoegdheid van de raad in de keuzevrijheid voor een 
rekenkamer of een rekenkamerfunctie, maar dit nog niet voldoende effect heeft;

- Een rekenkamer die alleen bestaat uit externe leden een hogere kostenpost met 
zich meebrengt, waardoor er een geringer budget overblijft voor onderzoeken.

Spreekt uit
l. Bij de minister van BZK aan te geven dat de raad van Veenendaal van mening is 

dat de bepalingen in de Gemeentewet over de rekenkamerfunctie moeten worden 
gehandhaafd, en

verzoekt de griffier om:
2. Dit standpunt kenbaar te maken aan alle fracties van de Tweede Kamer, de VNG 

als ook de NVRR.

Naam en^ondért
/,* J - v

ChrįśtenUnie
ĩ à '''í: î

HenkvąnSoėst Dick Cozijnsen Thi íperen


