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Invullen rekenkamerfunctie in Hardinxveld-Giessendam

Voorgesteld besluit
1. De rekenkamercommissie Hardinxveld-Giessendam stelt u voor: 

In te stemmen met de met Necker van Naem af te sluiten dienstverleningsovereenkomst;

2. De 'Verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam' vast te stellen onder gelijktijdige 
intrekking van de 'Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-Giessendam' van 15 
december 2011;
3. De huidige rekenkamercommissie op te heffen; 
4. Op grond van artikel 6 van de verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam de volgende 
raads- en burgerleden te benoemen als leden en plaatsvervangende leden van de 
begeleidingscommissie: 
leden  
CDA Wim de Ruiter
ChristenUnie Cor van Vliet
Fractie Philippo Robert Philippo
PvdA Max van den Bout
SGP Jasper de Jong
T@B Henk van Tilborg

plv. leden  
CDA Timon van Zessen 
ChristenUnie  Wim IJzerman
 Fractie Philippo  -
 PvdA  Gert Maas
 SGP  Erik van den Bosch
 T@B  Benhard van Houwelingen

Inhoud
Inleiding
Bij raadsbesluit van 27 juni jl. is besloten invulling te geven aan de rekenkamerfunctie in de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam middels het directeursmodel 'Alles geregeld' van Necker van Naem. 
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Mevrouw Hélène van Rijnbach – de Groot is in dezelfde raadsvergadering tot directeur benoemd en 
op 19 september 2019 beëdigd. De coördinator van de rekenkamer, mevrouw N.S. Huis in 't Veld, in 
dienst van Necker van Naem, is plaatsvervangend directeur en zal daarom ook worden beëdigd. Deze 
beëdiging zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2019.

De huidige rekenkamercommissie heeft de verdere implementatie van het directeursmodel 
vormgegeven conform het raadsbesluit van 27 juni 2019. Met het voorliggende voorstel heeft de 
rekenkamercommissie aan die opdracht van de raad voldaan.

Zoals bekend wordt het jaar 2019 benut om tot een nieuwe invulling van de rekenkamerfunctie te 
komen. Na het aannemen van dit voorstel zal de directeur van de rekenkamer Hardinxveld-
Giessendam het consultatietraject opstarten via De Ontmoeting van 21 november a.s. Het doel is eind 
van dit jaar een onderzoeksprogramma voor 2020 vast te kunnen stellen. Meer over dat proces en de 
rol van de raad en de nieuwe begeleidingscommissie daarin is te lezen in de ter vaststelling 
voorliggende verordening.

Beoogd effect
Effectuering van de rekenkamerfunctie in Hardinxveld-Giessendam.

Argumenten
1.1 De dienstverleningsovereenkomst is nodig om het directeursmodel te implementeren. 

De afspraken rond de benoeming van een directeur via Necker van Naem zijn vastgelegd in de 
dienstverleningsovereenkomst tussen dit bureau en onze gemeente. Samen met de verordening 
vormt dit het uitgangspunt voor de samenwerking.  

 

2.1 Met de nieuwe verordening wordt voldaan aan artikel 81 oa van de Gemeentewet.

De rekenkamerfunctie wordt in Hardinxveld-Giessendam ingevuld met toepassing van artikel 81oa van 
de Gemeentewet. Ingevolge dit artikel stelt de raad regels vast voor de uitoefening van de 
rekenkamerfunctie.

 

2.2. De nieuwe verordening beschrijft de nieuwe samenwerkingsvorm.

De nieuw vast te stellen verordening beschrijft de nieuwe werkwijze die we aangaan met Necker van 
Naem. Hiermee vervalt de grond voor de huidige verordening.
Ook de gemeenten Sliedrecht en Alblasserdam beschrijven op eenzelfde manier de samenwerking 
met onze gezamenlijke directeur. Het feit dat elke gemeente een eigen verordening vaststelt, zorgt 
ervoor dat lokaal maatwerk mogelijk is.

 

3.1 De rol van de rekenkamercommissie houdt op te bestaan. 

Met de keus voor een directeur wordt de rol van de rekenkamercommissie anders. Het doen van 
onderzoek is niet langer belegd bij de rekenkamercommissie maar bij de directeur en het 
onderzoeksbureau. De rekenkamercommissie als onderzoeksorgaan houdt daarmee op te bestaan.

 

4.1. De nieuwe verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam beschrijft de benoeming van 
de leden van de begeleidingscommissie.
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In de nieuwe verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam is de klankbordfunctie van de 
gemeenteraad geregeld met behulp van een begeleidingscommissie. Deze rol is in aanloop naar dit 
raadsbesluit vervuld door de 'oude' rekenkamercommissie, die heeft gefungeerd als spreekbuis van 
de raad bij de voorbespreking van de dienstverleningsovereenkomst, de verordening en het protocol. 
Voor de toekomstige samenwerking met de directeur is het belangrijk dat de directeur in gesprek komt 
met de raad. De voorbereiding hiervan vindt plaats door de begeleidingscommissie. Met de 
benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid per fractie voor de nieuwe begeleidingscommissie 
wordt invulling gegeven aan artikel 6 van de verordening en kan het samenspel tussen de directeur en 
de raad van start gaan.

Kanttekeningen
-

Financiële informatie
Dit voorstel past binnen het financiële kader waarmee de raad op 9 juli jl. heeft ingestemd. Een 
rekenkamerbudget van in totaal € 20.000,= per jaar. 

Communicatie
De verordening wordt bekendgemaakt op de pagina met het gemeentenieuws in huis-aan-huisblad 
Het Kompas en op de website www.overheid.nl

Vervolg
De directeur van de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam stelt nog een onderzoeksprotocol vast, 
inhoudende de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek. Het  protocol biedt ook 
waarborg voor de kwaliteit van de onderzoeken van de rekenkamer en voor een goed verloop van het 
gehele onderzoeksproces binnen de gemeentelijke organisatie. Het is de bevoegdheid van de 
directeur dit document vast te stellen, voorheen was dat de bevoegdheid van de 
rekenkamercommissie. De directeur bespreekt het concept onderzoeksprotocol met de 
begeleidingscommissie.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. 1 Raadsbesluit 4 april 2019 Werving directeur voorzitter voor de rekenkamerfunctie.pdf 
2. 2 Raadsbesluit 27 juni 2019  Invullen rekenkamerfunctie in Hardinxveld-Giessendam.pdf 
3. 3 20190909 Dienstverleningsovereenkomst Necker van Naem - Gemeente Hardinxveld-

Giessendam.pdf 
4. 4 Verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam.pdf 
5. 5 Offerte Alles geregeld inclusief CV mevrouw Van Rijnbach - de Groot.pdf 

http://www.overheid.nl/

