
1/3

Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Raadsvoorstel

Vergadering van 4 april 2019
Gemeente Hardinxveld-

Giessendam - Griffie
Auteur: Marissa de Ruiter
m.de.ruiter@hardinxveld-

giessendam.nl

Werving directeur/voorzitter voor de rekenkamerfunctie van de gemeenten 
Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Zwijndrecht

Besluit
Beslispunt 1
De afgevaardigden uit de rekenkamercommissie, de heren Henk van Tilborg en Cor van Vliet  en de 
griffier, stellen u voor:

Akkoord te gaan met het gezamenlijk werven van dezelfde directeur/voorzitter voor de 
rekenkamerfunctie van de vier gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en 
Zwijndrecht (of minder gemeenten indien niet alle 4 de raden instemmen) en het verder uitwerken van 
de opzet hiervan.

Beslispunt 2
Een extern bureau in te schakelen om één directeur/voorzitter te werven en het model verder op te 
zetten.

Beslispunt 3
De kosten van het externe bureau over de 4 gemeenten te verdelen en ten laste te brengen van het 
budget van de rekenkamercommissie.

Beslispunt 4
De heren Henk van Tilborg en Cor van Vliet en de griffier, in samenspraak met de griffiers en 
raadsleden van de overige deelnemende gemeenten, te belasten met de uitwerking hiervan.

Beslispunt 5
De heer Cor van Vliet aan te wijzen als vertegenwoordiger namens de gemeenteraad van 
Hardinxveld-Giessendam in de sollicitatiecommissie voor de werving van een directeur/voorzitter voor 
de rekenkamerfunctie.

Inhoud
Inleiding
Door de gemeenten Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam is in juli 2018 een 
minisymposium georganiseerd over de toekomst van de rekenkamerfunctie in de regio. Dit is gevolgd 
door een aantal gesprekken met raadsleden en griffiers uit de regio om de mogelijkheden om samen 
te werken verder te verkennen. 
In aanloop naar de regionale vergadering van 11 maart 2019 is tussentijds de rekenkamercommissie 
geconsulteerd. Na deze consultatie hebben de commissieleden in de fracties gesproken over het 
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werven van dezelfde directeur/voorzitter voor rekenkamerfunctie van de deelnemende gemeenten. De 
uitkomst hiervan was positief.

Tijdens het laatste overleg in Zwijndrecht op 11 maart is ook de gemeente Alblasserdam aangesloten. 
Hierin hebben de vertegenwoordiging van de raadsleden en de griffiers zich allen uitgesproken 
positief te staan tegenover het werven van eenzelfde voorzitter voor de vier drechtstedengemeenten. 
De wens is uitgesproken om een extern bureau in te schakelen om één voorzitter te werven en het 
model verder op te zetten. 
Aan de gemeenteraad wordt groen licht gevraagd om dit verder uit te werken conform de concept-
offerte uitvraag die z.s.m. wordt toegevoegd. 

Beoogd effect
De ‘slapende’ rekenkamercommissie bestaande uit raadsleden omvormen tot een variant die past 
binnen het wettelijk kader.

Argumenten
1.1  Een gezamenlijke directeur/voorzitter voor 4 gemeenten zorgt voor betere kwaliteit.

Door de samenwerking met de andere gemeenten is er een hoger budget beschikbaar waarmee een 
'stevigere' directeur/voorzitter geworven kan worden. 'Budgettaire slagkracht' zorgt ervoor dat 
onderwerpen, die steeds complexer worden, beter onderzocht kunnen worden.

 

1.2 Een gezamenlijke directeur/voorzitter maakt regionaal onderzoek eenvoudiger.

Uitgangspunt is een directeur/voorzitter voor de 4 gemeenten in de Drechtsteden te benoemen. Dit 
heeft als  voordeel dat gezamenlijk onderzoek in de regio gemakkelijker wordt en de gemeenten van 
elkaar kunnen leren.

 

2.1 Het proces is met 4 gemeenten te ingewikkeld om zelf te organiseren.

Tijdens het overleg met de 4 gemeenten kwam naar voren dat er wel verschillend gedacht wordt over 
bijvoorbeeld de benoeming van een extra extern lid naast de directeur/voorzitter en de betrokkenheid 
van de raad via een klankbordgroep, auditcommissie of rekenkamercommissie. Om dit proces goed te 
stroomlijnen is gekozen voor de inschakeling van een extern bureau die hierover kan adviseren en de 
verschillende wensen kan opnemen in de lokale verordening die in een later stadium moet worden 
vastgesteld.

 

3.1 Budget voor de rekenkamercommissie kan deels ingezet worden voor de bekostiging van een 
extern bureau.

Voor de rekenkamer is in de begroting wederom een bedrag beschikbaar van 20.000 euro. Het 
inhuren van een bureau om een opzet te maken die passend is bij de wensen voor de 4 deelnemende 
gemeenten kan hieruit worden betaald. De rekening wordt verdeeld over de 4 gemeenten.

 

4.1.  De uitwerking kan worden gedaan door de huidige afgevaardigden uit de rekenkamercommissie

Het verdient aanbeveling om voor de volgende stap in het proces met dezelfde afgevaardigden te 
werken. Op die manier blijft de kennis behouden en kan slagvaardiger worden gehandeld. 
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5. 1 Deelname door de  heer Cor van Vliet aan de sollicitatiecommissie versterkt het functioneren van 
deze commissie.  

De heer Van Vliet is vanaf het begin als afgevaardigde namens de rekenkamercommissie betrokken 
geweest bij de gesprekken over de haalbaarheid van dezelfde directeur/voorzitter voor de 
rekenkamerfunctie van de vier Drechtstedengemeenten. Naast het feit dat dit betekent dat er veel 
achtergrondkennis aanwezig is, betekent het ook dat het samenspel met de overige gemeentelijke 
vertegenwoordigers soepeler kan verlopen om men elkaar al kent. Voor het functioneren van een 
sollicitatiecommissie is dit een pre.

Kanttekeningen
1.1 Samenwerken in de zoektocht naar een gezamenlijke directeur/voorzitter betekent concessies 
doen.

Samenwerken in de regio betekent dat het proces een langere doorlooptijd heeft dan dat het zou 
hebben als we alleen zouden werven. Samenwerken immers betekent samen plannen en samen 
kiezen.

 

1.2 Verbinding met de gemeenteraad is groter bij een eigen directeur.

De binding van een directeur/voorzitter voor een gemeente kan groter zijn bij een lokale rekenkamer. 
Het werken met een in te stellen klankbordgroep komt hieraan tegemoet (zie ook argument 2.1.)

Financiële informatie
In de begroting is een budget beschikbaar van 20.000 euro.

Communicatie
N.v.t.

Vervolg
Na behandeling zal een vervolg gegeven worden die uiteindelijk moet leiden tot het voorleggen van 
een benoemingsvoorstel voor een directeur/voorzitter en het vaststellen van een verordening. 
Tussentijds zal de rekenkamercommissie op de hoogte worden gehouden.

Openbaar
Ja


